
• 

r-------"' 
EAYlSI ~ER YERDE 

r ~ 
t IDAREHANES' 

lstanbul Nurosmaniyc Şeref 
sokağı hususi daire 

J<UfiUS 
2 lkincikanun 938 

TELEFON: No.20827 

Zayı ı 297 -- . 
PAZAR 

-

• 

a 
r 
c 

En Eon T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 
Abone ı Senellğt 12 lira, alta aylığı 

- 6 llu, iiç aylıŞı 1' liradır 

* H 5 tMKttt 

i tif a 'I Mısırda yeni 
d. _Tezahu~_yapıldı 

lngHiz Başvekili hadise 

h ile meşgul 
• Gençlik k r alla m 

beraber 

ır 

General Franko 
~-----------------------------------------

y emin etti ! .. 
ispanyayı bu kış behemhal mu· 

zaff er edecek, harbi bitirecek 

ihtilAlin yarattığı gene· 
ral nası l esir düştü?. 

Ye 1 o men 

Romen başvekili 
Dış ve iç siyaseti

ni izah ediyor 
Hicrete başl ı ya n 
Yahu · er Türkiye

ye mi gelme k 
i s t iyorlar ? 

J Saragose, 2 (Son Telgrfa) - Gt 
neral Frnnko, noel münasebetile ya.. ~ 
pılan ayinde frankistler huzurunda 
yeminini teyid etmiştir. Franko ,bu 
münnsebetle irad ettiği nutukta, bu 

• • • ---: • kış behemehal zaferini itmam edece-
Bır ıshda snhıbıne hayır •. ğini beyan ederek davanın esasen 
Denmiş öbürüne yarım halledilmiş bulunduğunu, Madrid'in 

' •• • • t düşmesinin gün meselesi olduğunu 
saaite musade verıJmış • söylemiş ve sözlerini şu cümlelerle 

Sabur Sami de 
Dinlenecek 

bitirmiştir: 

c- İspanya miletini refah ve bir
lik ıçindc yaşatacağıma tekrar bü
tün inanıml::ı yemin ediyorum.> 

Tan gazetesi, bu sabahki nüshasın- General Franco, bütün gün ve ge-
da; .otobüs işinde sözun k1sas1> baş- 1ccsini işi başında geçirmekte, yemek-

Son dakıkada aldığımıı: ma1Uına- lığı altında; yıne bu meseleye temas ıcnni bile evinde yiycmemektedir. 
ta nazaren Rumen hükumeti yeni eden bir yazı neşretmektedir. Bu ya- Geçenlerde 45 ~;aşına giren Generali 
ba vckıli Bükreşde Balkan ittifakı zıda; _ kızı \'e karısı iş başında ziyaret ede-
üzerinde beyanatta bulunmuştur. 7 ağustos 1937 tarihinde, otobüs iş- rek doğum günü için kutlamışlardır. 
Başvekil Goga b b t d ·ıı· ı Majeste t<aroı nutuk söylüyor ı t · ı k •tt·h ed" b" u eyana ın a ı ı- e n:ıeyı mes c ı ı az men ır za- General Franco, biricik evladı olan 
fakın ~n g~çtikçe daha sarsılmaz bir manyanın iç meselelerine teksif ve Hükumetin icraatında birinci dere- tin Istanbul bcle<liyesien bir istida \·e- ıı yaşındaki Carmencita'yı ve karı
ehı:mmıyet iktisab edeceğini ve kud- tahsis edecektir. İlk he· ·df, hükume- cede Yahudilere karşı açılacak mü- rerek Kurtuluş - Beyazıd hattında sını; c Vatanımdnn sonra en çok sev

tin tam bir otorite tesis etmesidir. cadele gelmektedir. Bu mücadele baş- 10 otobüs işletmek için müsaade is- diğim insanlar. diye anıyor. 
1 Bunun için de bir taraftan hükümet lamıştır. terliği ve 18 teşrinievvel taricinde General Franko kuvvetlerine İtal-
partisini kuvvetlendirecek yeni se- Yahudi gazeteleri kapatılmış, ve .. 'kendisine Belediye Hesab işleri Mü- ve Almanyadan yeniden bir çok tay. 
çim yapılırken, bir taraftan da teş- zengin Yahudiler muhacerete başla- dürlüğündcn resmen; cOlamazJ, şek- yare, tank ve mühimma tgönderil-
kilatı esasiye kanununda ve diğer mışlardır. linde bir cevabı red verildiği halde i miştir. Cephede harb yılbaşı yortu. 
kanunlarda tadilat yapılcaktır. Par- YENİ BAŞVEKİLİN NUTKU bundan 2 gün sonra Sahur Sami'ye, larınn rağmen şiddetle devam et - -
tiler tahdid edilecek, milli vahdet Bükreı, 2 - ayni hat için ayni makam tarafından; ' mckledir. 
takviye olunacak, bir çok ticari ve Yeni Romen Başvekili Goga'nın, (Olur!) denildiği ve Sahur Samiye ESİR DÜŞEN GENERAL 
sınai işler devletleştirilecek, Romen yılbaşı münasebetile söylediği \'e ye- aid otobüslerin 12 adedinin bir saat- Sarngosa, 2 (A.A.) - Francocula-

birlikte esir düşen General Pallos, 
ihtilalin bidayetinde rütbesi ancak 
teğmen idi. ırkının hakimiyeti tesis edilecektir. f Devamı 2 iııel .ayfarnı:da) 
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Cinde dehşetli bir d•ijledikl~~:.~;;ı:~k:y;~r Bir kadın bir fincan 
muharebe başladı Yahudi lkahveye kurban gitti! 
Çin ordusu 

ordu 
taarruza geçti, 
ilerliyor. 

Muhacereti Fatihde ; ece yarısı bir infilak 
ve cayır cayır yanan genç kadın Karşısında 

Yeni hül<Ornete karşı mu
halefete geçen esKI Ha· 

rlclye Nazırı Tltülesko 

retıni arttıracağını üade etmiştir. 

Türk - Rumen dostluğu yeni başve
kil tarafından da hararetleteyid e
dilmiş ve iki millet arasındaki sevgi 
ve ittifakın hududsuz ölçüsü Türk 
ve Romen Baş,·ekilleri arasında te
ati edilen telgraflarla bir kere daha 
tebarüz ettirilmiştir. 
Ayrıca Başvekil tarafından tebliğ 

edılen programda da Romanyanın 
dış siyasetinin değişmiyeccği, 1itti
fak1arn ve postluklarn sadakat gös- r 
l<'ril ği tc~;jd edilmiştir. -~ 

.J ~y~saS\n{!.a hiç bir değişiklik 
, .. ı:.ıı r.'<,!y<ı:k oları Ji;abine, bütün me- ı 
şmsinı ~ A~~ılk hamlelerini Ro-, r ·=w , . 

J apon oornbalarııe h ara b bir hale gelen Nanklnde 
bi r cadde 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

Büyük Millet Mecli· 
sin11e b ulunan 

Hadise niçin ve nasıl oldu ? 

k anun 
Yahudi muha -

cereti karşısında ' 
Eski Ziraat Vekili 
Bay Sabri Top
rak tarafından ve- --"'- .. -, .. 
rilmiş olup Hari- ' 
ciyc Encümenin • 
de bulunan kanun 
teklifi ile esbabı 
mucibcsinin bu -
günlerde tedkike 
başlanması ihti • 
malinin kuvvetli 
olduğu kaydedil -
mektcdir. 

Dün gece yarısından sonra Fatihde 
müthiş bir infilak olmuş \'e bir ka
dın yanara kvücudünün muhtelif 
yerlerinden ağır yaralanmıştır. 

Fatihde Babaali mahallesinde Vi
rançavuş sokağında 5 numaralı ha
nede ikamet eden tütün inhisar ida
resi anbar memurlarından Salih'in 
canı, gece vakti kahve içmek iste
miştir. 

Bay Salih, 25 yaşlannda tulunan 
evin hizmetçisi Nazireye bu arzusu
nu bildirmiş ve bir kahve hazırla
masını kendisine söylemiştir. 

Genç kız, o saatte evde ateş bulun
madığı ve acele olması için, benzinle 
işliycn ve yanan benzin ocağım ateş
lemiş ve yakmıştır. Tam kahvenin 

Evvelce de ha- yarısı bittiği ve benzin ocağının kız-
hcr verdiğimiz Sabri TopreK dığı bir 51ralarda her nasılsa ben -
ve bahsettiğimiz Yeçhile, teklif edi- Jinlcr birdenbire ateş almış ve müt
len bu kanun Hiyihnsmın esas mad- hiş bir infilfıkla benzin ocatrı patla-
delcri bilhassa şudur: mıştır. 

(Devamı Z inci sahifede) Gecenin derin sükutu arasında et-

ra:fta ve mahallede büyük akısler tev· 
lid eden bu gürültüye ) ukarı kattan 
ve bütün evlerden koşuşmuşlar ve 
etrafı ateşler içinde; genç hizmetç -
yi de baygın bir halde yerde ve viı-

(D<'1·amı 

r 
Ata türkün 
Teşekkürleri 
Ankara, 1 (A.A.) - Riyaseticum

lUr Umumi Katibliğinden: 
Yeni sene münasebetıle ) urdun 

her tarafından, Atatürkc, vat, na -
lann yuksek duygularını ve samimi 
tcmennılcrıni bıldıren bır çok d
grnflar gelmcktcuır. Dundan cok mu· 
tchassis olnn Ataturk, tcsckkürl<'rı-{ 
nin ve saadet dileklerinin An 1dolu, 
AJansı vasıta sile 
bu) urmuşlardır. 

iletilmcsiııı emırf 
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T~~ .. ~:~-"~~-~-~" ~:~~~:.~,. ~;;:0~:~!~~i T e ~ ~ i f hanede bir f ~ÇJ~tfl» 
ni kabinenin programını anlatan nu- tadili meselesini tedkik etmektedir. Başladı hadıse daha Oldu ist~kba ı suıhü ve 
tuk hariçte her tarafta derin akisler Harbden sonra memleketi istila eden 1 h yapmıştır. Gerek nutkun, gerek Ro- yu··z bnlerce Yahud' h k Londra, 2 (Son Telgraf) - Şang- SU iin istik ba li 
men kabinesinin ilk icraatının tefsi- zanç, irtişa ve ka ~~~ur~ .ept·ı·- hay ve Nankin'den teyid edilen ha- Bir nıevkuf arkadaşını .. Bugün hep yeni seneden bahsedi-

. d ed'J k ç ç z nıye ı e b ı ·· B k danl - ru·1 UÇ ge- liyor D'" ··t l rıne evam ı me tedir. yaşamıştır. er ere gore, aş uman ıgı en · ıger su un Hda son bir seneyi 

Yeni Başvekil bu nutka; ,Roman- ı Ay•,ca hükumet; ziraat ve endüstri leline al_an Şan-Ka.y-Şek, Japo~~a:,a Tinden gara/adı dolduran bellibaşlı vukuatı gözden 
ya, Romanyalılarındır.• düşturunun, fiatları arasındakı· izi... karşı dun gece fecu·le beraber buyuk geçirirken yazılmış yazıları görecek-

. .. ,. . muvazenes ıgı . . . · · O · · yenı hukumetın doğum beratı oldu- tedk;k edecek ve k" 1.. 1 1 
ıbır taarruza geçmıştir. Taarruza top· - -- - sınız. nun ıçın bu sütunda tekrar 

ğunu kaydeder.ek ba~lamış ve milli maddelerin fiatları~~ ~~~z~a~::::t: çu, piyad~,. tank, tayyare ve. süvari Dü nakşam saat 18,30 a doğru Tev- helenmemiştir \'e hemen arkadaşı- m<ıziyi hatırl:ıtarak geleceği tahı:ıin 
8 t k 1 t h" k ti t ak t kt d Bu kifhanede yine bir yaralama hadi- nun kendisine uzattıg·11 koluna gire- için zihin yormıva kalkışmanın ne na yasa eş ı a ına urmet edilerek TüRK V EROME İ . uvve erı ış ır e me e ır. , 
yeni kanunlar yapılacağını, hükü _ ARAS NBAŞVEK LLERI muharebe şimdiye kadar Çinlilerin sesi cereyan etmiştir. rek bahçeye çıkmak üzere ve büyük kadar yersiz olacağını bilmiyor de- ' 
met tarafından kendi mesulivetleri INDA yaptığı harblerin en dehşetlisi ol - Bu suretle son günler içinde Tev - ve geniş koridora doğru yürümiye ği!iz. 

h 
· Ye"i Romen kabı"nes·nı·n t kkül' ·· kifhanedeki yaralama vak'alarının a- b I ı d L.k. t b J G I · · k f ve akları dahilinde doğrudan doğ- 1 eşe u makta ve Japonlar ağır zayiat ver - aş amış ar ır. a ·ın am u sıra- e ecegı eş etmek eğer insanlara 

ruya tedbirler alınacağını sövledik- miinasebetile; Başvekil M. Goga ile mektedir. Mütearrız kuvvetler iler- dedi 3 e baliğ olmuş bulunmaktadır. lardabir eli kendi cebinde ve diğer verilmiş olsaydı, bundan her halde 
ten sonra demistir ki: Başvekilimiz Celal Bayar arasında lemektedirler. k. Bir sirkat suçundan dolayı Tev- leli de arkadaşının kolunda olan Meh- daha bahtiyar olacağımızı iddia cde-

Teşri\ meseleye gelince; bir anlaş- samimi telgraflar teati edilmiştir: Şanghay, 2 (A.A.) - Hankovdan ~f~anede bulunan mevkuflarda_n med birdenbire silkinmiş ve hemen lmeyız. Pek çok şeyler var ki, onları 
ma ve feyizli is yapma imkanını ver- Ekseli\ns Celal Bayar alınan haberlerde, Şansi eyaletinin ~.'med ve Abd~~rahman, aslen Rı- Abdurrahman'ın kolundan sıyrılıp başımıza gelmeden evvel bilmemek 
miyen bugünkü parlamentonun fes- Başvekil müdafaasını iadre eden General Yen- ze ı ve he':','şehrıdirler. kurtularak, cebinde evvelce hazırla- ıbizim için daha karlıdır. 
h . d h"k' . · t . ·ı H nk 'd k Mehmedın Abdurrahmandan 180 1 Avrup ·d· ? D ı sırasın a u umet programını ı- ANKARA şışan ayyarc ı e a ova gı ere k . • mış ve ağzını açmış olduğu bir çakı a nereye gı ıyor · ün ya, 
zah edecektir. Mareşal Şan-Kay-Şek'le görüşmüş- uDrU.ş ka~ar_.bır .alacagı vardır. ile arkadaşına hu"'cum etmı'ştır· ıhangi istikamete doğru yol almıs? .. 

Haşmet!Q hükümdarım Majeste un ogle uz M h d Abd · · 
Romenlerin tekrar devlet idaresi- tür. rahmandan b ebrıo e me ' ur: 1 Bu hile ve kurnazlıkla tertib edi- IBu suallere c.ev.ab vermek için eski 

Kral tarafından bana tevdi edilen Mal. Id • .. J 1 .. u rç parayı vermesı- • l 
nin basına getirilmesi isinde memle- Krallı başmüşavirli<ii vazifesini de- um o ugu uzere apon ar mu- . . . len ani taarruz ve cakılı hamle kar- zaman arın kahınleri de bugün aciz 
k t" · d k 11· ll · · 'f d h k - ~ teaddid defalar General Yenşişan nı ıstemış, fakat Abdurrahman: 1 . , . . kalırlardı!. 
·e ımız e e a ıye erın ıstı a e a • ruhde ettiğim ilk andan itibaren bü- . .. - Hayır şimdi vermiyeceg"im' şısında Abduırahnıan, bıttabı muka-
ları olan hususattan mahrum hıra- nezdinde teşebbuste buluanark bu ' ... b'I . Milletlerin biribirlerine olan ihti-

yük l:>ir koruyucunun azim ve dehası . . acelen ne? .. Biraz bekle' vemet ı e etmıye meydan bulama -kılması demek değildir. Adalet; evet. geenralı kendı davalarına kazanmak ··· 1 . k 1 d .. .. yacları ve biribirine en uzak görü -
sayesinde bugün yeni bir hayata a- . . . Şeklinde sert ve kestirme bir ce- ımış ve 1 a çasın an, 3 u de vucu- len memleketlerin bugu"n bı·rı'bır' ın· e 

Zulüm; asla ... BPn sahsen hürriyet çılan Türk milletine Romanyanın ıstemışler~ır. • b . vahla mukabele etmiştir dünün muhtelif yerlerinden olmak 
izinde çok çalıştığım ic.in zalim ola- ı Generalın Hankova yaptıgı u zı- .. 4 . d - bu ihtiyaclarla bağlı olması, zama -

sarsılmaz surette muhafaza ettiği .. . . b .. Bunun üzerine is ağlz kavgasına uzere yerın en agu· surette yara-
bilmeme imkan yoktur. haraı·ptJi dostlucrun ifadesini kabul yaret, musahıdlerın eyanatına gore, .. ..' 1 k . . • • nımızdaki kadar hiç bir zaman ken-
Başvekil, bundan sonra harici si- " merkezi hükümetin Sansi üzerinde- ve munakaşaya dokülmüş ve biraz anmış ve anlar ıçınde bagra bagıra disini hissettirınemiştir. Bazı mem-

etmesıni Ekseliinsınızdan rica ede- · s d 1 t ft yere y k lm şt · yasete gecmiş ve mevcud dostlukla- ki nüfuzunu kuV\·etlendirınektedir. onr: a ge en ve e ra an yetişen ı ı ı ır., leketler var ki, kendilerine lazım o-
rın muhafaza edifeceğini ve mevcud rirn. Şanghay, 2 (A.A.) - Milli Müda- gardıyanlar, daha fazla bir hadise k "'.:hdur;a~m~ ın feryadına koşan ı lan her şeyi bulabiliyorlar, hem de 
ittifaklara riayet edilerek Romanya Yakın bir mazinin bir çok iyi ha- faa istişare komisyonunda yapılan cereyan etmesien mani olarak bu oguş ana _aş. ar'._ve gardıyanlar, ~e-ıbunları başkalarına satabilecek ka-

h d d h 
· tıralarını yad ederek Ekseliınsınız- d ç k • kavgacı mevkufları birbirinden a"'r- men kendısını dıger yara h d 1 u u u aricindeki dostlukların art- tensikat neticesin e in as erı ma- , • ve u- ar ço < çıkarabiliyorlar. Diğer bazı 

tırılacağını söylemiştir. dan yü:ltsek tazirnlerimin kabulünü kamatının siyasi ve iktısadi salahi- mışlar ve barıştırmışlardır. cumlardan kurtarmışlar ve Mehme- memleketler ise bu itibarla zaruret 
M. Koga müteakiben bükürnetin Jdiler<m. yetlerinin artacağı zannolunmakta - Fakat, daha henüz aradan bir kaç di de elinde kanlı çakısile yakala - içindedir. Toprakta bulamadıklarını 

ilk icraatını anlatmış ve demiştir Başvekil dır. saat bile geçmeden, barışmış gibi gö- mışlardır. insan dimağı ve kolu ile icad edip 
ki: Octavian Goga ----- rünen Mehrned, Abdurrahmanın ya- Yaralı Abdurrahman hastahaneye çıkarmak mecburiyetindedirler. 

Lupta, Diminieatza, Advereul ga- Ekselans Octavian Goga y ah udi n.ın~ giderek beraber.~ez.melerini na- kaldırılmıştır. Mehmedin, bu çakıyı Yeni senenin başında iken 3öyle-
zeteleri sed edildi. Zira bu üç gaze- Başvekil z_ıkane ~e çok ~aı:ıımı iltifatlarla tek- ne su suretle tevkifhaneye sokmıya necek sözlerin de iyi olması istenir, 
te ecnebi efkarı neşrediyordu. Bun- BÜKREŞ M h t• lif ve rıca etmıştır. muvaffak olduğu hakkında derin talı- değil mi? .. Onun için biz de istikbali 
dan başka şu hususata aid kanunlar Haşmetlu Kralınız tarafından Ek- U aCefe } Abdurrahman, bu tekliften hiç şüp- kikat icra edilmektedir. güzel ümidler besleverck bekleve-
yeniden tedkik edilecektir: selfınsınıza tevdi edilen yüksek va- KarŞISJnda •1111111111m'1 " 11 ' 111 ' 111 ' 1111111111 1 "' 11111111 ' 1 '''u 111111111111" 1 11 ırıııııuın• 111111111111 1101111rıı1111111mwuıı1111 1 ııu11r ı 111111111 1 11 1 uııııı111111 lim; diyebiliriz. Bu"' kadar bollı~ğa 

20 senedenberi Rum entabiiyetine zifeyi bana bildirmek için lütfen gön- Yumurta I· Tahsın Uze::- malik olan memleketler ile kendi 
geçmiş olan Yahudilerin vaziyetleri, derdiğiniz telgraftan; Şefimiz ve (1 inci sayfadan devam) a kendilerine yetişemiyen memlekct-

Romanyada bulunan ecnebi (Ya- memleketim hakkında izhar huyu - Madde 1 - Avrupadan, Filistin - Büyüklüg" ündekı· vı·yanaya ler arasında bir gün gelir de bir mu-
hudi )teşebbüsleri üzerine komiser- rulan ve Türk milletinin ruhunda den, dünyanın her hangi bir mınta- vazene temin edilebilirse >ulhün 
ler tayin ederek devlet kontrolü al- necib Romanya milletine karşı ayni kasından hicret etmek istiyen muse- Dolu f G • d • sağlamlaştığı göriilecektir Çünkü, 
tına alınacaktır. sadık ma'kesi bulan çok dostane his- .vilerin Türkiyede tavattunlarına as- ••• 1 ıyor milletlerin biribirlerine ihtiyacı bu-

Romanyada bulunan ecnebi mü- siyatından pek mütehassis oldum. 
1 

ıa müsaade olunamaz. Ecnebi tabii _ Dün; binlerce cam ve Bir müddettenberi rahat.;ız bulu- günkü kadar hiç bir zaman kendini 
essesatı iktısadiyede kullanılacak iş- Ekselansınızdan en samimi tebrik- yetinde bulunan bir musevi hiç bir çerçeve kırdı . ııan Üçüncü Umum Müfettiş, Talı- bu kadar kuvvetli göstermemişti. 
çiler için birer nisbet tayin oluna- !erimin kabulünü rica ederken me- suretle Türk tabiiyetine kabul olu- Dün öğleden sonra Anamur kaza sin Uzer'e 3 ay müddetle mezuniyet 937 senesinin gözümüzün önünde 
caktır. saisinde tam bir muvaffakiyet te- namaz. merkezine yumurta büyüklüğünde verildiğini evvelce yazmıştık. Bay bıraktığı bir levha vardır : Zengin 

Fakat bütün bu hususlarda alına- menni etmiye müsareat eder ve yük- Maded 2 - Ancak profesör gibi dolu yağmıştır. Tahsin Uzer, bu mezuniyetini isti- olanlar, ileride sözlerini daha iyi din-
cak tedbirler ihtiyat ile tatbik olu- sek tazirnlerimin kabulünü dilerim. güzel santiar erbabı gibi bir ilimde, 5 dakikadan fazla devam eden do- mal etmek üzere Trabzondan şehri- !etmek için bugünkü kuvvetlerini 

kt 
Bn•ueki! . d b' Iu b'lh h' d k' b' 1 . l mı'ze hareket etmı'<tı'r, kafi görmiyerek daha kuvvetli ol -naca ır.• -.- bir fende veya güzel san'atlar a ı- ı assa şe ır e ı ına arın şıma , 

Celal E-ayar 1 ·1 · ce h · d k' b" t " k Buraad bır' mu"'l'ldet ı'stı'rahat ve te- mıya karar vermişler, yeniden. ye-
Bundan başka hem devlet varida- /hakkın mütehassıs o an musevı erın P esın e ı u un apı ve pencere 

tını arttırmak, hem de matbuatı ec- TİTÜLESKO CEPHE ALIYOR Türkiyede yerleşmesine, 'Türk tabii- camlarını tamamen kırmış, parçala- vakkuf ettikten sonra; icabeden te- nibaştan faaliyete geçmi§lerdir. Bun-
B 

d · · j k .. ların çalışmalarında ilk göze çarpan 
nebi tesirlerinden tasfiye etmek için Bükreş, 2 (Hususi) - Sabık Hari- yetine girmesine yalnız tcra Vekil- mıştır. u suretle Anamurda binden 1 avıs ı_yapı ma uzere Viyanaya gi- hususiyet ise, gürültüsüz, fakat dc-
Yahudi gazetecilere verilmiş olan ciye Nazırı Titülesko'nun Milli Ko"y- leri Heyetinin bir kararı mahsusu ile fazla cam kırılmış ve hükumet kona- decektır. d vamlı oluşudur. Hali, vakti müsai 

120 perminin geri alınması mukar- Iü Partisine girmesi büyük alaka ile müsaade olunabilir. Bunların eşi ve ğının da yüzlerce camı harabeye dön- --- olmıyanların arzcttiği manzara ise, 
rerdir. Sonra bu Yahudilere veril- karşılanmıştır. Bu suretle; şimdiye çocukları da ayni müsaadeden isti- 'müştür. Yılbaşı sarhoş 1 U• telaşlı bir asabiyettir. Bunlar jhti -

mi~ olan tütün ve içki bayilik ruhsa- kadar hiç bir partiye intisab etme - · fade ederler. Bu surada yollarda bulunup da bu ğundan adliyede yaclarından bahsettikleri zaman ö. 
!iyeleri geri alınacaktır. Bu ruhsa- miş olan Titülesko'nun, Goga hükü- Layihada bundan sonra, musevt iri doluların kafasına isabetle mu- ayılanlar hürleri tarafından kendilerinden hep 
tiyeler Yahudi olmıyan Romanya ta- metine karşı mücadeleye gireceği an- olmıyan müslim ve gayrimüslimdi- vakkaten sersemliyenler de cabadır! bu istenmektedir: 
biiyetindeki kimselere verilecektir. ilaşılmaktadır. ğer ecnebilerin Türk tabiiyetine na- Dün akşam geç vakte kadar cür- _ Sulhü bozmıyacağınıza dair· bi-

l b 1 ki · · 1 d"I kt ş h ı · d k" mümeşhud mahkemelerinde, mutad-sı gire i ece erı ıza 1 e ı me e ve e r mız e ı bUtün de• ze teminat veriniz! 
bu kabil muhacirlerin nihayet 1 se- niz müesseseleri dan çok fazla sarhoşluk ve kavga ha- Bu teminat verilememistir. 937, Bu akşam 

Proje Ankaraya 
Götürülüyor!. 

Hisar 
Faciası 
Tahkikatı 

ne sonra behemehal türkçe konuş- sabahtan itibaren :~;:~ diselerile buna mümasil küçük vak- bizi, her tarafta şiddetli bir silahlan-
mayı taahhüd etmelerinin meşrut alara bakılmıştır. ma yanşı devam ederken bıraktı, 
ve mecburi olmasının temini talebe- Deniz Bank namına Mahkeı::elerin .çokluğuna sebeb, gidiyor. Sulh nimetini 1<orumak için 
dilmektedir. çaltş ıu:a lda rdırl yılbaşı n:unasebetıle için kendinden de harbe hazırlanmaktan başka çare 

---·---- __ (Deniz Bank )kanununun kabul ve geçenlerın, sarhoşluk saikasile mey- .... 1 . b' d.. d" vasıyor .. .. . .. . goru mıyen ır unya " , • uz. 
tatbika başlanması münasebetile; hanelerde gurülıtu edıp kavga çıka- 1 .., R 

Karaköy meydanında 
nereleri yı kıla cak?. 

Karaköy meydanının genişletil -
mesi etrafında hazırlanan proje, şeh

rimizcie bulunmakta olan Nafıa Ve
kaleti mütehassısı tarafındarı bu ak-
şam Ankara'ya götürülecektir. 

Karaköy meydanı, yeni şeklile iki 
taraftan genişletilmektedir. Birinci 
kısım Galata rıhtımının köşesine 

tesadüf eden ve köprü kı.ılübesinin 

bulunduğu kısımdır. Bu kulübe yı
lrıJacak yaya kaldırımı geri alına

cak ve bu suretle nakil vasıtalarının 

Olen kaptan, sandal in• 
d iri'mesine mani olmu, ?. 

Karadenizdeki son büyük fırtına
da kyaalara çarparak batan ve 25 
kişinin ölümile neticelenen .Hisar• 
vapuru faciasına aid tahkikat, Deniz 
Ticaret Müdürlüğü tarafından ikmal 
edilmiştir. 

Bu hususda mütehassıslar tarafın-
elan hazırlanan rapor, yarın İktısad 
Vekaletine gönderilecektir. 

Hisar faciasından kurtulan tayfa 
Temel'in ve Seyfullah'ın ifadelerine 
raporda bilhassa kıymet ve ehemmi
yet verilmektedir. 

manevraları için geniş bir saha açı-
lacaktır. Bu i~, en evvel icra edile- Tahkikatın neticesine göre; kaza-
cektir. dan biraz evvel makinelere sular hü-

cum ederek gemi istop edince bütün 
, Diğer. taraftan Aby birıasile_Meh- tayfalar, güverteye koşuşmuşlardır. 

Med Alıpaşa harıı ve postanenın ge- ı :'~aptaan, sandallardan birisinin in
ri alınması b~yük bir masrafa. mü- dirilmesi söylenmişse de, kaptan İb
tevakkıf oldugundan sadece eskı Bor- rJhinı Giridlioğlu; buna kat'iyetle 
sa hanı önündeki dükkanlar kaldın- ve şiddetle itiraz etmiş ve: 
lacak ve Karaköy meydanı burada - Geminin ağaç kısmı; suyun üs-
geni~lemi~ olacaktır. tünde kalacakır. Sandallara lüzum 

- ------ yok! .. demiştir. 
(Edebiyat gecesi), Bu sıralarda; denize atlamak isti-

m uvaffakiyetle yen tayfalara da; kaptan ayni kat'i
yet ve şiddetle mani olmuştur. 

yapıldı Halbuki biraz sonra birdenbire hü-

Üniversite Edebiyat Fakültesi t a- cum eden 2 müthiş ve kuvvetli dal
lebeleri tarafından tertib edilen, (Bü- ga, parçalanan gemiyi, kendi anafo-

yük Edebiyat Gecesi) d " g B _ ru içine alarak içindekilerle beraber 
un ece ey d · · d · l'kl · km' "tür' 

oğlunda (Ünyon Fr ansez) salonla - ~'.1'z.'.n erın ı erı~~ çe . . ış, go -
n nda yapılmıştır. muştür. Kurtulan ikı kışıden maa

da şi mdiye kadar 4 ü adada ve 3 Ü 

de denizde olmak üzere 7 cesed bu-
Iunmuştur. 

Tiirkigede ki 
Hataylılar 

Rey vermek üzere mem· 
leketlerine gitmeye 

başladılar ı .. 
Hatay'daki intihabat 15 nisana ka

dar ikmal edilecektir. Bu münase -
betle; rey haklarını kullanmak üze
re memleketimizdeki Hataylı kar -
deşlerimiz, kafileler halinde Antak
yaya hareket etmektedirkr. 

Yalnız bugüne kadar 100 er, 200 er 
kişilik kaf•lel er ha linde 7-8 kafile 

Hatay'a gitmiştir. 

Memleketimizde 6000 den fazla 
Hataylı bulunduğu anlaşılmaktadır. 

20 yaşından yukarı bütün Hatay
lıların seçim gününe kadar memle -
kellerine dönmüş olacaklardır. 

- ·-
Gene otobüs 
Meselesi 

( 1 inci sayfadan devam) 
ni iş için 2 gün fasıla ile verilen bu 
2 cevab arasındaki farkın cusuı. h ak
kındaki ölçülere uygun olup olma
dığı sorulmaktadır. 

Diğer taraftan yılbaşı münasebeti
Ie tevakkuf eden tahkikata yarından 
itibaren yine mülkiye müfettişlerin
ce devam olunacak', bir kısım otobüs 
sahiblerinin ifadeleri alınacaktır. B u 

Merasimi saat yirmi bir buçukta 
hep birlikte söylenen istik!la mar • 
file başlanmış ve bundan sonra ede
biyat F akültesi talebesinden muh -
telif gençler, Nedim, Fuzuli, Yunw 
Emre, Karacaoğlan, P ir Sultan, Ap
tal kıyafetlerine girerek onların e
serlerinden muhtelif parçalar oku
muşlar ve çok alkışlanmışlardır. 

Hariciye ll'azırına vekalet meyanda hadisede ismi sık sık geçen 

Edc•biy«t gecesi, sabaha kadar de-
vaıu e tm i· ti r. 

Londra, 2 (A.A.) - Hariciye Ne- Sahur Sami'den de bazı sualler so
zareti Daimi Sekreteri Van Sittardın rulması muhtemeldir. 
Hariciye Nezareti Baş siyasi müşa- Adliye cephesınde de tahkikat ağ

virliğine tayini hakkında alınan ma- lehi ihtimal salı günü b itirilecek ve 
lümato göre. Van Sittard Har iciye Ahmed Emin aleyhinde Recai Ba-
Na» gaybubetler inde nazıra ban tarafından açılan da vaya ayın 
vel ·c0 ktir . altısında başlanacaktır . 

. Jl ı. m'" ' auf deniz işlerimiz; dünden itibaren De- ranlar1n ve kumar oynıyarak şansını ...... .... ........... ~ ................................ . 
niz Bank tarafından idare edilmiye denemek isterken hemen yakalanan- B" k d b" 
başlanmıştır. ların bir hayli kalabalık olmasıdır. ır a 1 n ır 

Ancak, dün yılbaşı ve bugün de -- Fincan kahveye 
pazar münasebetile tatil olduğundan Erzu,.um ve Erzlncanda 
bütün deniz müesseseleri, yarın sa- 2 muazzı> m istasyon Kurban gİttİ ! 
hah, Deniz Bank namına çalışacak- binası lnta ediliyor!. 
lardır. Sivas - Erzurum demirycıu inşa-

Bunlar, Denizyoları idaresi, Akay, 
İzmir ve Trabzon, İstanbul L iman, 
Van gölü işletmesilc, Tahlisiye U
m um Müdürlüğüdür. 

ati; geçen ayın 20 nci günü, 185 inci 
kilometreye vasıl olmuştur. Yeni yı l 

içinde, 220 kilometrelik bütün kısım 
ikmal edilecek ve bu mili! şimendi
fer yolumuz da merasimle küşad e

Fabrika ve Havuzlar idaresi ise dilecektir. 
doğrudan doğruya bir Müdüriyeti Diğer taraftan, daha şimdiden Er. 
umumiye halinde idare edilecektir. zurum ve Erzincanda büyük ve çok 

Deniz Bank'ın sermayesi, 50 mil- muhteşem birer gar inşasına başlan
yon Türk lirasıdır. Deniz Bank na- mıştır. 

mına yakında 25 milyon liralık his- Ayrıca Erzincanda 12 ve Przurum
se senedi ihrac edilecektir. Ayrıca da 18 lokıımotif alabilecek büyüklük. 
banka 50 milyon liralık biristikraz da te ve son sistem, modern bir şekilde 
yapacak ve bu suretle sermayesi 125 birer depo da inşa edilmekt~dir. 
milyon liraya baliğ olacaktır. 

Merhum N 'le., tinin 
mezarı b · ş ında 

Dün , merhum Maarif Vekill Ne
cati'nin ölümünün onuncu yıldönü

mü idi. Bu münasebetle bir çok Ve
killer ve mebusların ve kalabalık bir 

(Birinci sohijeden del' 0 "1 ) 

cudünün m uhtelif,yerlerinden yan
mış bir halde bulmu~Iardır. 

Etrafa yayılan alevler acele sön
dürülmüş, diğer taraftan bu ani vak. 
adan, hemen zabıta ve imdadı sıhbt 

haberdar edilmiştir . 

1

. Derhal gelen imdadı sıhhi otomo
bili, yaralı kızcağı zı almış ve h asta
haneye nakletmiştir. 

·-----
Fran<;ız 
Meclisinde 
Bütce müzakeresı 
Yıllık bütçe açıfiı 13 mil. 

on frangı g :ı çlyo • 

Deniz Bank Umum Müdürlüğüne 

kimin tayin edileceği belli değildir. 

Fakat, işletme, fen ve bankacılık kı
sımlarını idare edecek olan 3 mua
vinlik ten 2 sine İktısad Vekfüeti 
Nakliyat Müdürü Ayet Altuğ ve es
k i Seyr isefain İşletme Müdürü Bur
haneddin 'in tayin edilecekleri kuv
vetle söylenmektedir . 

- ··-
Profesör fılisııen Ame• 
rlka a hare · et edlyor 
Tıb Fakültesi Cerrahi profesörü 

maruf doktorlardan Nissen. bugün
lerde Amerikaya hareket erlecektir. 

P aris, 2 (A.A.) - Ayan Meclisi, 
dün öğleden sonra, üçüncü okunu -
şunda büdçeyi ittifakla kabul etmiş, 
fakat mebusan meclisinin metninde 
bir çok tadilat yapmıştır. 

İki meclis arasında büdçen in gidip 
gelmesi devam etmektedir. Mebusar. 
Meclisi dördüncü okunuşa başlaınış

nutuklar söylenerek bu aziz ölünün tır. İhtilaf "21 maddeye taalluk et -
h atırası taziz ve yad edilmiştir. mek tedir. Mebusan Meclisi maliye 

encümeni ayanın t adil ettiği metin-

halk kütlesinin iş tirakile m erhumun 
mezarı başında bir merasim icra e
dilmiş ve merhumun mezaya ve bü
yük inkılaba olan faydalı yardımla

rını ifade ve izah eden müteaddid 

G ~nç tıbbiyenin cenazeı;I den yalnız ıo maddenin kabulünü 
bugün öğleyin kaldırıldı teklif etmiştir. Gece geç v.':'1<te . doğru 

Profesör, Vaşington'da :ık'.,"dilccek Tıb Fakültesi birinci sömestr ta- büdçenin kat'iyyen kabulune mtizar 
olan büyük ve beynelmilel Cerr:;hl !ebelerinden genç Mudanyalı Mus- edilmektedir. 
Kongrc:inde üniversitemizi temsil lafa Gürsoy'un cenazesi bugün saat P aris, 2 (A.A.) - Mebusan ~eclisi 

1 

edecektir. 12 de Beyazıd camiindcn mer asimle gece dördüncü okunuşunda budçeyi 
Profesör Nissene, d?klor doçent kaldırılmıştır . Cenazede çok çalaba- umumiyetle ~ebu.san Maliye Encü

IHazım refakat cdecektır. !ı k bir üniversite gençliği ve bazı meninin telkınlerıne uygun olarak 
' Heyet, şubatın 5 inde şehrimize av- doktor ve profesörler de bulunmuş- 52 reye karş ı 539 revl<> t.:b\!l "İmiş-
i det etmiş olacaktır. / 1ardır. tir. 

• 

< 
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Ho ın ceva 1 i i ! .. ' .lşarı~anlar süturll!J, 
Iş arayan, işçi isteyen veya bir 

K 1 d 4 1 t müşkülü olup bizden fikir soran ve oyun ar 1 n a n c n 1 a. şikayetini bildirmek arzu eden muh-
terem karilerimizin mektublannı 

Vuk Ç kan 4 hırs k d ' hergünbusütundamuntazamenve 
1 1 Z a 1 n • parasız neşredeceğiz. Bize gönderi-

·------·----- ... lccek iş ilanları 2 gün üstüste tek -
rarla neşrcdileccktir. 

Taliin bir cilvesi ! .. 'ı-Halk Fllozoru-ı 
diyor kl: 1--------------

FAL ve TELKiN 
Eskiden adeta serbest bir ticaret 

halinde iken Cumhuriyetin kapılan
na vurduğu kilitle remilci ve iifii. • 
rükcü dükkanları kapandı. VaktiUı 
önleri, bir piyango bayiininki kada1 
kalabalık olan bu sahte ilim bezir • A1ahkemede: "Tavuklar, etekle

rimizin altından girmişler ! Biz 
farkında olmadan koynumuza 

8" - Ortamckteb mezunuyum. 
Ayrıca Beykoz Kaymakamlığında 

çalıştığım müddetçe daktılo öğren
miş bulunuyorum. Her hangi bir yer
de iş arıyorum. Adresim: (K. Ayder 
Yalıköy Meydan sokak No. 22 Bey

En büyük ikramiy ...lerin 
çoğu (10) kişilik grup

lara çıkh !.. 
giin1arınc1aıı kurtulduk dıye sevini· 

11 iT f , # riz. Fakat geçen gün bu habis ruhun 
l.YI US QJ Q bazı ca1ıH ailelerin mahremiyetine? Eyüp sultanda 

ile 10 kişi 
bakkal 

w G 1 f girerek orada yuva kurduklannı e-ve ayrı.CQ QtQ Q scfle gördük. Kurşuncu ninelerin 

çıkmışlar ! ,, diyorlar koz.) 
84 - Lise mezunu genç bir baya

nım. Ayrıca edebiyat ve yazı işlerin
de hususi tecrübem ve vukufum \'ar
dır. Her hangi resmi veya hususi bir 

gümrügu-nde Bay Kemal ve a• tonınlanhô.Iana .. aanefcsiiyigelcn 
' - birer ınubarek evliya halinde do1afl-

kadaşl .. QTl n f g • ld l ? makta ve ma1 aıze kanlarının misa
Q Sl zen ın o u ar ... firlikte hala kahve fincanlcırını ter-Halkapınarda, Sadıkbey civannd~ 

4 tavuk hırsızı kadın yakalanmı~tır. 
Bir müddettenberi bu civardaki ta
vuklara musallat olan bu kadın ta
vuk hırsızlarının yakalanmaları da 
çok tuhaf olmuştur : 

İki Beledıye memuru burada do. 
laşırlarken, Abdi ağa namındaki bi
rinin brı.hçesindc dört knclına rast
lamışlar; vaziyetlerinden şübhelene
rek: 

- Burada kimi arıyorsunuz, ba-
yanlar? .. 
Demişlerdir. 

Kadınlar, bu ani sual karşısında, 
birdenbire şaşırmışlar ve cevab ve
rememişlerdir. 

Memurlar; kadınların bu sükutu
na büsbütün şaşmışlar ve hepsinin 
göğü ~in halitabiiden fazla şiş

kin o ıuğunu ve arasıra koyunların
da kıpırdamalar olduğunu görünce· 

- Koynunuzda ne var? •. diye sor· 
muslardır. 

cırpına çırpına kadınların koynun
tlan fırlayarak kaçıp gitmişlerdir !.. 

Kadınların tavuk hırsızı olduğunu 
meydana çıknran bu garib tesadüf 
ve baskın i1zcrine, \•ak'adan derhal 
polis karnkolu haberdar edilmiş ve 
Avşe. Dııdu, Emine ve Hüsniye isim
lerincleki bu dört kadın, yakalanan 
tavuklarla beraber, hemen cürmü
meşhud mahkemesine tevdi olun -
muşlardır. 

Mahkemede dördi.i de cürümleri-
ni ısrarla inkar etmişler ve : 

- Biz tarlada Iabadn topluyorduı.. 

müessesede veya bankalarda katib :ıı~aşı keşidesinin en büyük ikra- j Zengin gişesi sahibi, hemen o ge
olarak çalışmak istiyorum. İstenilen mıye ısabet eden yeni talihlileri de ce, yine bir talihliyi zengin ettiğini 
her hususta kcf alet vermiye ve me- ya,•aş ya\'aş belli olmaktadır. 500,000 görür görmez, hemen Üsküdara geç
sa im hakkında kanant gelinceye ka- liralık en büyük ikramiyeyi kazanan mek için bir motör aramıştır. Fakat 
dar; kısa bir tecrübe devresi geçir- (17480) numaralı biletin bir parçası yılbaşı münasebetile vezk ve eğlen
mıye razı olduğumu bildirir ''e beni Eminönünde Nimet gişesi tarafından ceye giden motörcülcrin 0 saatte bu
istihdam etmek suretile genç bir kı- Anadoluhisarında 10 kişilik bir gru- lunması biraz zor olmuş ve nihayet 
zının istikbal ve hayatını kurtaracak P~ satılr:ıışh~'. Bu talihli arkadaşlar, bir motör tedirk edilebilmiştir. Ön
olan muhterem müessese sahiblerı- dun sevınç ıçrnde paralarını Nimet dan sonraki kısmı, bizzat Zengin gi
ne şimdiden en derin minnet ve şük- gişesinden almışlardır. (100,000) Ii· şesi sahibi" şöyle anlatmaktadır : 
ran hislerimle teşekkür ederim. Ad- ralık dive ren büyük ikramiye de; - cVakit gece yarısına ~aklaşı. 
resim için (Son Telgraf halk ve iş her halde Allahın bir nimeti olarak yordu ... Tam 938 yılına girerken ve 
sütunu vasıtasile Bayan S. A.) ya d~ima büyük ikramiyeler isabet et- yanlarından geçtigimiz 'apurlar u
müracaat. tiği görülen Nimet gişesi tarafından zun uzun düdük çalarak ~eni seneyi 

85 - Fransız mektebinin 7 nci sı· Eyübsultanda Çarşı icinde 4 numa· karşılarken biz Üsküdara çıktık. .. 
c;ıkmışlnrdır. -nıfına kadar okumuş genç bir kızım. rada bakkal Arnavut Lutfi ve 9 ar- Bay Kemalin evini bulduk. Kapıyı 

Bu sırada her halde tavuklar, etek
lerimizin altından girmişler, biz far
kında olmadan koynumuza kadar 

Diye garib ve hoş bir müdafaada Oldukça pratik ve mümaresem de ka<laşa satılan bilete isabet etmiştir. genç bir kadın actı ve Bay KemalLrı 
, var ır. • s ı ve yenı ar er e mu - a at m en ta i i 10 ar adaşın bu- Beyoğlunda, yıl bası eğlentisinde ol-bulunmuşlardır. d E k' · h fl 1 ·· F k l l hl k 

Lakin, bir gece '\.•akti duvardan at- kemmelen okur ve yazarım. Ayni lunması macerası hayli tuhaf olmuş- du<Tunu sövledi. Kentlisine büyük 
layarak bostanın içine girip te hıyar zamanda daktilo da bilioyrum. Ay· tur: müjdeyi \"erdiğim kadın, Bay Kenu.
ve zerıevatları yerden sökerek tor- , rıca bayan kostümleri için makas - Keşide icra edildikten sonra, en lin zevcesi imiş ... Kadın, bu saadet 
baya dolduran ve bu sırada, elind~ [dıirlık ve bay elbiselerinin dikiş iş- büyük ikramiyenin ve 100,000 lira- haberi üzQrine büyük bir heyecan • 
bir sop:ı ile ani bir baskın yapan bah- lerini muvaffak bir surette yapar1m. nın da gişesinde bulunduğunu an - ve sevinç gösterdi. Ye bir dakika e,._ 
çıvanın: tstenilen referansı vermiye fımade· layan Bayan Nimet. hemen bu en vel, ben gelmeden sakin, uyuyan 

_ Buraya neye geldin ve bunları vim Kanaatkar bir ücretle her han- talıhlinin isim ve adresini tesbit et- evi, bu en büyük hayat müjdesi üze· 
- Bir şey değil .. para ve dikiş tor- kim kopardı? Kim torbaya doldur- gi bir i~e seve seve razıyım. Adresim mek üzere bir otomobille dükanına rine bir bayram neş'esi kapladı. O~ 

balarımız!.. du? .. Sualine: için Son Telgraf gaz~tesi halk ''e iş dönmüş ve saatlerce defterini karış- radarı yine motörümüz1e İstanbul:ı 

Bil) ük şaşkmlık içinde bulunan 
kadınlardan biri, bu ikinci sorguya 
karşı: 

Demıştir. Fakat tam bu sıralarda 
.. ~ . . .. .. sütunu vasıtasile (Aysel) e müraca- tırmışsa da birtürlü 100,000 lirayı geçerek Beyoğlunda Bay Kemali a-

- ~Ruzgar attı 1cerı duştum, bun- t a·ı · · · d · · · 1 a e ı mesını rıca e crım. kazanan bahtiyarın kim olduğunu ramıya başladım. Yok .. ) ok. .. Ye bü-
hırı da rüzgar söktü .. torbaya kimin 86 - 22 yaşındayım. Ecnebi mek- anlayamamış, bu biletin satıldığına tün gece, sabcıha kadar, be)hude bir 
dol,lurduğuna ~e~.in.:e.. işte ş~mdi 1 teblerin 10 uncu ~ınıfı~dan mezu: ve kime verildiğine dair bir kaydl aravıştnn sonra buraya, gişeye dön· 
ben de onu duşunuyorum .. > dıyen r.um. Her hangi bır damı veya mü- tesadüf edememiştir. Bayan Nimet, düm ... Ve birnz sonra da. sabahleyin 
Nasreddin Hoca merhumun hikaye l"sscsedc hcsab ve yazı işlerinde çalış· gecenin saat beşine kadar defterden kendisi geldi. 

fası uzanmış ve bunu. birinci kadı- ve cevabına taş çıkartan bu garib mak. isi.i~orum. Seri b~r. ı:.urette yazı deftere beyhude yere bakmış \'C yi- 200,000 liru kazanan Bay Kemalin 
nın koynundan gelen uzun \'e tiz ve gülünç müdafaa, tabii kabul edil- ınakınesı de ku11annbılınm. Adre - ne bir ey bulamayınca; muhakkak, biletine diğer aıkada lnrı da ortnk 
bir horoz sadası takib etmic:tir. Ar- memiş ve mahk 

1 
"dl . sim: Son Telgraf gazetesi halk ve iş bu biletin her hangi bir miişleri ta- im· ler İkramiyelerini hemen ken-

ıbu gurib para ve dikiş torbalan (!) 
sanki canlı iıniş gibi büsbütün kıpır
damıy.1 ve debclenmiye başlamışlar
dır!.. Ve birkaç saniye sonra da ka
dınm üçüniin koynundan tavul{ ka-

:i eme, sa 11 .nın celb 1 •• . • kasından da üç tavukla bir horoı, ve istimaı için talik edilmıştir. arayanlar sutunu \'asıtasıle (Y Iz- rafından deste arasından çift çekil- dilerine vcrd m.> 
ı-G---

1
--~,;.;_~;.;.;,;.....;;;.::.~:.:.:.::.,_.:.;Ç:.:.;~.:.:::..:.;~ ı~.::~.i.1;),: ............................................. rr.ck suretile gizlice alındığı fikrine Uzun yıllarca havatını ,·azifesine 

l Z, i gi zlı• ki l l h varmı tır. Bayan Nimet, ertesi gün. hasred~n bu tahhli gümrük memu-
OCU arına s a ane ye piyango müdürlüğüne giderek bu ru, arkadaşlarile beraber buvük bir 

Çalışan K k I k kı}metdar biletin çalınmış veya kav- sevinç içinde ikramiyesini aldıktan aça çı ı , Gönderilen bclınu~ olduğunu bildirmek kararne sonra, parasının büyük bir kısmını 
B r b l ı ı y b b I yatmışhr. banko.da snklay, cağını ve artan kıs-

e er er.. aptıran a a ar Mahkumlar!. Fakatdıinsaat15edoğru;Niınet mı ile de evinin yeniihtiyaclarmı 
Bazı berberlerin bulduk· Mahkemeye verilen 

8 
g esinin önüne birdenbire çıkıp ge- temin edeceğini söylemiş \e gümrük 

ları bir U!iUU. Erlirnede yapılan büyük \'C umu~ lıveren kalabalık bir grup, bu 174811 memurluğu m legiine v. ine eskisi 
küçUk çocusun macera••! · l Pazar günleri bazı berberlerin ev- ını Ceza E\•inde çocuklar için bir lS· numara ı bileti ibra zedince iş anla- gibi devam edeceğini ilave etmiştir. 

sine çevirmekte ve büyücülük cum
balı evlerde kurduğu tuzaklarda., 
korka korka yaşamaktadır. 

Sevda §arkıları söyleyen genç kız· 
lara dudakları kıpırdayan beyaz 
başörtülü kadınların nefesinden tu
tunuz da bir kahve telvesinden Çi11 
Japon mu1ıarebesinin istikbalini ha· 
ber veren çenesi kıllı biiyiik hanım
lann martavallarına kadar hôla bu 
habis rtthun yavrulamakta olduğu
na delalet eden işaretler görmekte

yiz. 
Aileler arasında bir eğlencenin 

ı 1ıududtınıı aşmamakla beraber f aı, 
bir telkin vasıtası olmaktan da ıı:ak 
değildir. 

Medeniyetin, akıl t:e iz'anın jan· 
darması, evlerdeki cezveler kadar 
saldlıiyctıe uzanamaz. Fakat çok §Ü· 
kür 1ci buralarda bu telkinle müca
dele edecek genç nesil yetişmiş bu
lumıyor. Bir lise talebesinin duda
ğındaki kıvrılan 1...-ilçiik bir istihfaf 
tebessümü, nice bin ii.fürükcü. ordu· 
sunu çil yavrmu gibi dağıtacak ga
lib bir kaJıra.m.andır. Gençlerimizi, 
bu ç~c:it Jıabis -ruhla mücadeleye ça
ğırıyoruz. Halk FUozotu 

Açık iş ve 
Memuriyetler!. 

1 yUksek memur, 1 müte 
recim ve kAtib, vezneder 
2 c'ö''UmcU taleb ed·fi~ror 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
tedkik müdürluğüne 35 lira aylıklı 
bir memur alınacaktır. Memurin ka· . 
nununun 4 üncü maddesinde yazılı 
şartları haiz bulunan ve Hukuk ve· 
ya fili ticaret veyahut siyasal bilgi· 
]er mektebinden iyi derece ne me
zun olan talihler arasında bu avın 
14 üncü gi.inü saat 10 da Ankarada 
bir imtihan icra edılecektir. En son 
müracaut günü 7 nci giinü akşamına 
kadardır. Yeni orman kanununa muhalif ı hh ld 1 lere ve apartımanlara gı'derek sey- h k a ane açı ığını yazmıştık. Bura- şı mış \'e biletin, her nasılsa bir mü~-

are et edenler, derhal mahkeme'l•t! - d ı t · h' yar blr şekilde calışınıva devam et- t d J ya gon eri ecek olan cocuklardan erı ucumu karşısında deftere kay .. 
ev i edilmekte ve ağır cezalan d d'l tikleri ve yine bazı k·ı·mselerın' de t 

1 
k bir kısmının, Adli) eye davet edıle- e ı mediği meydana çıkmıştır. 

B 5 k 1 k Büyükdere Bahçe köydeki orman 
ronz uruş u , fakültesine bu ayın 14 üncü günü, 

, ı 00 paıralık ve ~:~::~:~.bir mütercim ve katib a-çarp ırı ma tadırlar. Fakat kömüı: T:' b vergilerden kurtulmak maksadile, rek sevklerine baş.lanmıştır. ı:..yu cuJtan çarşısı içinde 4 numa-
1 . ve odun kaçakçılığını kendilerın~ rada bakkal Arnavut Lutfi ve arka-

ev erının ve apartımanlarınm bir bir meslek ittıhaz edinen bazı kım"e Diğer taraftan Bursa Ceza Evin -odasını berber salonu haline kalb ı · b · t b' · ~ den şehrimize 20 mahktım getiril - d şları olan bu talihliler, paralrı he-enn, u ış en ırtulü vazgeçmemek men Byan Nimet tnrafından kendi-
ve ifrağ ederek burada kadın \'e er- te b" t" 1 ·· l k m1ştir. Bu mahkümlar, Edirnedeki l · l t , u un ceza arı gozc a ara kaçak- erıne sayı mış ır. 
kek s.açı kesmek ve tuvalet yapmak 

1 
çılığa devam ettikleri kzı şehirle- ıslahhaneye gönderilmek üzere tre· Paronın kıymetini tnkdır eden 

suretıle gizli gizli çalıştıkları Ber • rimizde her vakit görülmektedir ne bindirilmişler ve jandarmaların Llıtfi, bil) ük bir soğukkan1ı1ık ve 
berler Cemiyetine şikayet edilmiş- Hatta, bu gibi kimselerden bazıları, muhafazasında Edirneyc götürtil - lakaydi ile hepsini birer birer say· 
tir. cezadan kurtulmak için garib bir müşlcrdir. mıya bile üşenmemiş ve yalnız (10) 

Gerek Hazine ve Belccliyenin ve kurnazlık ta keşfetmişlerdir: Bun- Yeni ıslahhanede çocukların ve lira müjde \ermek istemişse ı;:e bit-
gerckse bütün berberlerin aleyhin· lar, kömür ve odun kaçakçılığını, diğ~r mnhkumların en istifadeli bir tabi rcclc.ledılmiştir. 
de olan bu hallere mani olunmak Ü· 12 - 13 yaşlarındaki çocuklarına yap· surette vakit \"e zaman geçirmeleri Bu ~alihli bakkal, ticarethanesini 

B 
tırmakta ve onlarm yaşlarının kü - temın edilmiştir. Bunlar, mahkuıni- büyült.:oceğini \'e bakkallığa devam 

zere erberler Cemiyeti, bütün ber-
b 

~ b çi.iklüğünden dolayı cezaya çarptı- yet müddetlerini ikmalden sonra, edece ini söylemektedir. 
erıere te liğat yapmaktadır. -l rılmamalarından istif de etmekte· cemıyt?ti beşerıyeye fa •dalı, ıslahı- Diğer taraftan bu keşidenin ikinci 
Diğer taraftan BrJbdi'l·e zabıtası aı·r~er. Ezcu"mle, C\'\·elkı" gu··n ı·zmı·r- - b" 

d 
ı... J ı - - hal etmiş birer unsur olarak karışa- ıen uyuk ikramiyesi de Eminönünde 

e, 1.1u şekilde seyyar olarak hem de, mühim mikdarda odun ve kömü · kendi ve hem de müşterilerinin ev- .. . caklardır. Zengin gişesi tarafından gümrül:: 
rlı ka ak la k ehl·e sokmak ıste tw1111ınu11ııı111ıuu•••11••n1111••11•unıım111ıı•nnu•••n•"U•••11ıuu memuru K 1 k d 1 !erinde gizli gizli alı a . • ç 0 ra § • .. .. 1 v .. .. .. .. ema ve ar a aş arına sa-

. . ç ş n berberlerı yen ve bunun için merkeb ve hay- kuçu6 çocuklar oldugu gorulmuştur. tılan bılete j-abet etmic:tir. Bav Ke-
takıb ve teczıye edecektir B h ı " J t l"k · u u - vanlarile en kenar mahallelerden Bu çocuklar; ağlayarak, bu hare- mal Üsküdarda oturmakta ve Galata 

b
sus a a a adarlar daima müteyakkız geçen 8 kisilik bir kafile uakalanmış ulunacaklardır • . . J kete, kendilerini babalarının teşvi'< gümrübünde muhafaza memurluğ 1 

1 

• ve bunların hepsmm 12 yaşındarı ettiğini beyan etmişlerdir. kısım :tmiri buhınınaktadır. 

N.k ) 40 J ki Türkçeden Almancaya ve Alman· 
ı e paia 1 •• cadan Türkçeye salahiyetle tercüme 

Bronz 5 kuruşluklarla 100 paralık- ve daktiloluğa vfiluf olanlardan bu 
lar ve nikel 40 paralıkların da piya· imtihanı kıazanmıya muvaffak ob
sadan ~.re tedavül mevkiınden kaldı- caklara ayda 125 lira ücret verile . 
rılmasına karar verilmiştir. Bu ka- cektir. 
bil parular ancak bu a •ın başından Evvelce de yazdığımız gibi, Ziraat 
itibaren tan\ bir sene yani ı -1 - 939 bankasının bazı şube ve ajan lannda 
tarihine kadar geçeceklerdir. çalışmak üzere veznedarlar talcb e-

l - 1 - 939 tarihine kadar herkesin dilmcktedir. Evvelce buna mümasil 
bu paraları değistim1eleri icab et - işlerde bilfiil calısarak iyice yetiş -
mektedir. miş ve 40 yasını tecavüz etmemiş O· 

Alman Elçiliği mUsteta· 
rının seyah"ti 

Almanyanm Ankara Buyük Elçi. 
1 iği Müste an Baron Viktor Mareşal 
Fon Buyerstayn, bazı tedkıkat icra 
etmek üzere evvelki gün İzmire git
miştir. Alman Musteşarı İzm'rd~ 

15 - 6 gün kadar kalncal~tır. 

}anların Ziraat bankası muhasebeci-
liğine müracnat etmeleri icab etmek· 
tedir. 

Adanada milli mensucat fabrikası 
dökümhanesinde çalışmak üzere n.; 
dökümcüye ihtiyac \•ardır. Talib o
lanlann doğrudan doğruya mezkur 
fabrikaya müracaat etmele i lazım
gelrncktedir. 

::::s. 
- Haluk sana söylüyorum, ezile

rıin hüvi:vclini öğrenebildin mi? 
- Öğrendim üstad, fakat müsaade 

edin de ismini yazmıyalım! 
- İntihar mı? .. 

GONILOM - Evet .. biz de şimdi onu ) azıyo
ruz. Ya .. ya .. Suad Sadi imiş. Zavallı 
çocuk .. biz de ic:mini y zmıyacnğız .. 
çok iyi olur .. i::d edersin .. eyvallah 
canım, güle güle. 

- Aşağı yukarı! .. 
- Kimmiş? .. 

- Yahu herifin ismini benden de 
nli saklıyorsun, yazmıyacağız dedik 
ya! .. 

-- Bakırköy Emraz ıAkliye hasta
hanesinden kaçmış, arıyorlarmış za
t~n, bu sabah tren yolunda kanlar i
çınd~ bulmuşlar •. Nusret Safa 7,50 
t~.enılc Yeşilköyclen gelirken, Köp
rudeıı sonra Baruthane önünde Sem
plo~ ekspresinin durması nazarı dik
k~tı celbetmiş, memurlara sormuş 
hadiseyi anlatmıc:lar T 1 f l ' 

• :t • e e on a ma-
1 umat verdi, gittim. Ke§ke başka ar-
kadaşı yollasaydık, asabım bozuldu 
Yazı !ş1eri müdürü gülmekten ala: 

madı kendini: 
- Ne tuhaf adamsın be Halı1k? .. 

En tüyler ürpertici vak'alarda bile 
gayet sakin ve asabına hakimsindir 
de ... 

r YAZAN "' 
._l __ N_u_s_ı_{_EE ~ E; TAR~~ A ~: ~-ş_K_u_N __ 1 

Muharrir, patronun sözünü kesti: 
- Yine soğukkanlılığımı kaybet

mezdim. Fakat ezikn adam .. 
- Çok feci vaziyette miydi? .. 
- Belki evet... Fakat nsıl facia 

' onun, biziıfı arkadaşımız oluşuydu!. 
Yazı işleri müdürü hem konuşu -

yor, hem önündeki ajans haberleri
nin başlığını yapıyordu. Muhbirin: 

- Belki evet.. fakat asıl facia o
nun bizim arkadaşımız oluşuydu. 

Demesi üzerine başını kaldırdı, 
kalemi elinden bıraktı. Kollarını 

dirseklerinden mıısaya dayayarak 
çenesinde kenetledi : 

- Arkadaşlardan mı? Kim? .. 
Muharrir, sigarasından bir nefes .. 

çekti, :;onra derin bir nefes alışla içi
ni boşalttı : 

- Süad Sadi. .. 
- Süad Sadi mi.. ne diyorsun? .. 

Hani şu ... 
- Evet, meşhur romancı \'e cTel

sii> gazetesinin eski yazı işleri mü
dürü .. üç aydır akıl hastahanesinde 
idi... 

- Yaaa ... 

Patron, ancak hayretini cY> har
finin önüne konulmuş birkaç cA., 
ile ifade edebilmişti. Bir an durduk
tan sonra: 

- Ne diyorsun ! .. diye ilave etti: 
-Demek Süad Sadi ha ! .. 

O zamana kadar, hem önUndeki işi 

ile meşgul olan, hem de arasıra ko
nuşmaya kulak kabartan istihbarat 
şefi de, Sünd Sadi ismini duvunca 
doğrulmuştu: . 

- Süad Sadi mi?.. Bir yanlışlık 
olmasın? .. 

- im(anı yok.. göilerimle gör • 
düın. Üzerine atılan bir çuval par
çasmdan açıkta kalmış başını, saçları 
kan pıhtılarile karmakarışık yüzünü 
örtmesine ragmen tanımakta hic 
müşkülat ç~kmedim. Bir mumya ka: 
dar s rarmış olan zayıf yüzü acı bir 
tebessüm tasıyordu. Demir raylar 
üzerinde onun bu za\ allı haline bak
tım da ağla~ asıın geldi üstad... Ne 
feci bir manz ra~•dı .. bir zamanlar, 

en çok okunan. en çok begenilen . , 
her yerde aranılan bu hakikaten de-
ğerli insan, köpek !eşinden claha az 
bir alfıka ile toprağın Uzerine atılı
vermişti. Üzel'incle pis bir çuval var
dı. Başını, demiryolundaki küçük 
taşkrdan yaptıkları bir kümeciğe 
dayamışlardı. Kını deı di ki Suad Sa
di isimli insan bır gün ... 

Telefon : 
? Alo, Son Telgraf ..• 

- Benim, sen mi sın Nızam !' .. 

- Merhaba canım, nasılsın:' .. 

- Tesekki.tr ederim .. 

SEMPLON' EKSPRE-SİNDEKf 
VAK'A 

Herkesin gözünden 1.a
çan b:r bayılma hddisesi -

7,25 tc Sirke>cide bulunmak üzeıe 
son dur k olan Ye ilköyden hareket 

eden Scmplon ekspresi 14 numaralı 
diğer yoldan gelen banliyö treni ta-

rafmdan i~rctle durdurulmuşı.u 

Son !Sür'atle yoluna devam eden tre

nin birdenbire fren •aparak durm sı 
yolcuları heyecana düsürmüştü. Pen
cereler ııçıldı, başlar uzandı : 

-ne oldu? .. 
14 numaralı yolcu treninin m ki

nisti: 
- Biraz ileride, sizin yol üzerinde 

kanlar içinde bir cesed var. Sakın 

geçmeyin ! diyordu. 
(Devamı ı.•ar) 
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Veni harbler .................................... ..., 
Hayvan 
Katili HI KAY E 

Bakır .Demir. Kömür Mühim birişyapmışı .. 
••••••••••••••••••••• Fransada hayvanatı himaye cemi-

Bir Meyhane Alemi 
Abdullah Ihsan Şensoy 

• - yetinin şikayeti ü:.erine hükümet 

F Gece . lamdı, sola meyletmiş fötr şapkası· 

Y azan 

ransanln Avrupadakl• eskı• Versay'da bir adam hakkında tahki- Dışa;:dn sürekli yağmur v .. _ nın kenarlarından sular sızıyordu. 
kat yapmağa ba§lamıştır. Bu ada - Sellerin kaldırımlarda yuvarladı- Bu ani hücumdan çalgıcılar ürk-
mın pek muhteşem bir köşkü var-

k U Vvet •ı art k t k • m • dır. Fakat bir merakı da vardır ki ğı taşların kulaklarda bıraktığı ağır müş gibi sustular, biribirlerine ba-l a Vlyeye 1 ve takırtılı gürültüler.. kı5tılar .. 
o da bir çok kedi ve köpek toplıya- K' 1. 1 h d d ki _ 

k b k .. k d ld d K . ır ı cam arına, sar oş u a arı Öne eğilen başlar do~ruldu. Sızan ra u oş e o urması ır. endı • . • • ht• •• t • ? idd ·· h k k nın artıgıle yaglanmış, yırtık perde- Jar ayıldı .. 1 1 Ya Ç g Os e rl Yor ted~sın~ go~e tyv~~atı ço . s.evr;:e • ler asılı olan çalgılı meyhanenin içi Of.. diyenlerin ağızları açık, masa-
• ır. yvana ı ımaye ıçın e~ hıncahınç dolu yı yumruklamak için hız alan eJler 

yerde cok esaslı tedbirler alınması .. . .. 
Geçenlerde Fransız parlamento -

sunda yeni bütçe münakaşaları sıra
sında Fransız tayyareciliği için de 
bir çok hararetli sözler söylendi. Ek
sıklerden bahsedildi. Fransanın or-
dusu kuvvetli. Avrupa kıtasında hiç 
bir zaman ihmal edilmiyecek olan 
bu kuvvet milletler arası hesablarm· 
da daima göz önüne getirilen en mü
him :imillerdendir. Fakat tayyareci
lik için söylenen sözler çoktur. Ya-
7.ın İtalyanlarla yapılan bir yarışda 
Fransız tayyarelerinin geri kalmış 
olmaaı Fransada çok dedikodu uyan
dırdı. 

936 yazındanberi iktidar mevkiin
de bulunan sol cenah hükümeti a-
leyhin~ hücum için vesile arıyan 

sağ cenah tarafındakiler bu tayyare 
yarışı meselesini de parmaklarına 

dolamışlar ve İtalyanlardan daha i
leri uçulmadığını sol cenah hükıi -
metinin iş başına geldi geleli milli 
faaliyetlerde gösterdiği ihmale yük
letmek ~stemişlerdir. 

Maamafih bu her iki taraf matbu-

!• 'ıd··· . h klı 1 k .. 1. Duvarda asılı duran saat on ikıyı yukarıda kaldı. 
azımge ıgını a o ara soy ıyen 

bu zengin hayvanları diri diri kesi- vuruyor... Bu gelen kimdi? Bunu meyhaneci-
Kapkara is tutmuş bir lambanın den başka tanıyan yoktu .. ]erek Üzerlerinde tecrübe yapılma-

şişesinden zarzor dışarıya vuran ı- İçeri giren bu vakitsiz yolcu kapı-
sı aleyhinde Avrupa ve Amerikada 

. şıklar, sigara dumanlarının arasın- yı seri bir hareketle hızla kapadık-
gıtgide taraftarları çoğalan cereya-

dan süzülerek, ayyaşların yüzlerin- tan sonra tezgaha yaklaştı. na mensub oldu.iTunu söylemekte -
d de gittikce derinleşen acaip çizgiler Ha~·kırır gibi emretti: ir. 

Fransız himayei hayvanat cemi
yetinin hakkında tahkikat yapılma
sını istediği adam işte böyle iddiala
rı olan bir adamdır. Hayvanat cemi
yeti bu adamın hayvanlara iyi bak
ması şöyle dursun, bilakis ele geçen 
kedHerı. köpekleri hiç acımıyarak 

öldürdüğünü iddia etmektedir. 
Tahkikata başlandığı zaman zen

gin adamın köşkündeki hizmetçiler 
dinlenmiş. Bunların ifadesine göre 

mesi son derece düşünülen bir me- Fransanın bu maksadını dışarıda- köşkteki kedilerin, köpeklerin gün-
seledir. kiler bilmez değildir. Onların buna !erce bakımsız bir halde bırakıldık-

Fransa Afrikadan kendisini mü - vakıf olduğunu Fransızlar da peka- !arı anlaşılmıştır. Hizmetçiler şun
dafaa için asker getirtmekte, karnı- pa bilirler. Diğer taraf da müstakbel !arı da söylemişlerdir. 
nı doyurmak için yiyecek taşımakta- harb için hazırlanmakta kusur etmi- _ Böyle bakımsızlıktan on beş 
dır. Fransada her şey vardır. Fakat yor. Bugün her çareye baş vurarak kadar kedi ölmüştür. 
deniz aşırı yerlerden getirteceği yi- silahlanmaktan geri kalmıyan İtal
yecek maddeleri ne kadar bitip tü - ya gibi, Almanya gibi memleketler 
kenmez olursa onun da harbe dayan- niçin hazırlandıklarını da saklamağa 
ması o kadar kolaylaşacaktır. Yal- (Devamı 7 ncı saylamızJ•) 

Gene hizmetçilerin ifadesine göre 
bu hayvanlar öldükten sonra köşk 
sahibi zengin adam ölen kedileri a
teşe atıp yakmıştır. 
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çırpınıyor.. - Doldur bakalım baba Yorgi! 
Alkolün esirleri yanık suratlı kart Baba Yorgi derhal harekete geç-

bir adamın elindeki kemandın gö- ti. Şişman göbei1inin altındaki ince 
nüllerinin seslerini dinliyorlar!.. bacakbrı titriyordu . Fnkat hiç rf'nk 

Kimisi, baygın bakışlarile dümbe- vermiverek 1'oskocaman bir barda
lekle tempo tutan sarkık yanaklı. uy- ğı pis biyıklarının altında yayvan

,kusuzluktan çökmüs cingene karısı- la~an ağzını kulaklarına vardırırca-

na abavı yakmış gibi bakıyor.. sına gülerek: 
Kimisi, başlarını önüne eğmiş, de- - Safalar getirdiniz Bay Alim. de 

rin bir filozof düşüncesile -kimbilir di; buyurun .. 
neler- kuruyor. Ali sunulan koca kadehi içti, kıra-

Kimisi, şişenin sona erdiğini gör- ıcakmış gibi masanın üzerine bırak
mekten müteessir, yenisini ısmarlı- tı .. 
yor; fakat cebindekilerin de sona er· Meyhanede herkes ona bakıyordu. 
diğinin farkında bile değil.. Ali: 

Kimisi, Karadenizde gemileri ba- - Bir daha doldur, diyerek bar-
tan tüccar gemileri gibi somurtmu~. dağı Yorginin önüne sürmüş bekli
Kimisi, önündeki masayı kıracakmış yordu .. 
gibi -sebebini de bilmediği halde- Bir daha dolduruldu .. Onu da iç-
yumrukluyor.. tikten sonra çalgıcılara döndü. Çin-

Kimisi coşkun bir sevdalı sanki, gene kızını baştan aşağıya kadar süz· 
derin derin of çekiyor ... Ve kimisi dü: 
de çoktan sızmış... - Abla, dedi. Haydi bir göbek at 

atının kendi aralarındaki münaka -
şadır. Onu geçebiliriz. Lakin parla
mentoda Fransız tayyareciliğinin 

bazı eksiklikleri konuşulmuş ise de 
bu eksikliklerin yerine getirilmez 
şeyler olmadığı da meydandadır. 

Bunun için para sarfedilecek, ihti
sas sahibi adamlar yapılması lıizım 

işleri yapacaklardır. 

nız yiyecek mi?. Bunu cyiyecek• di
ye alırsak meselenin ehemmiyet ve 
şümuiünü azaltmış oluruz. Hayır. 

Daha umumi ve şamil olarak bunu 
tiaşe• diyelim. O zaman hem yiye
cek mevaddı, hem de harbe dayan
mak için lazım olam silahları yapa
bilmekte asla vaz geçileıniyecek o
lan demir, bakır, çelik, kömür gibi 
mevaddı iptidaiyeyi bitmez tüken
mez surette temin ederek harb sa-

Do•• ı a k ah k 1 d Birdenbire çakan bir şimşeğin kı- da görelim .. ro m um o u rık ziyası meyhanenin dumanlı cam- Bu babayiğit delikanlıya gıpta et-

l
larında parladı, gök çatlıyacakmış memek mümkün değildi (!),herkes 

3000 Frank Para Cezası gibi gürledi. ll~:~~::s:~~~:~ ~:i~:~ı::k :::~:~ 
Arkasından meyhanenin kapısı 

ardına kadar açıldı. başladı.. 

V e r e C e k . . Dışarıdan gelen büyük bir yağmur . Herkes kendi m:s~sı~ı ~ereflen-
uğullusile beraber içeriye genç bir dırmek arzusunda ıdı (.). 
delikanlı girdi; baştan başa sırsık - (uevumı Yedinci saqfada) 

Fransanın haYa kuvveti bahsi or
taya çıkınca İngiltereyi hatırlama -
mak kabil değildir. İngiliz ve 
Fransız hava kuvvetleri arasında sı
kı bir rabıta tesis edilmiştir. İleride 
bir harb olursa İngiltereyi müdafa-

nayiini beslemek icab ediyor. Eğer 
burac!a yalnız Fransadan bahsedi -
yorsak bu zaruretin, mevaddı ipti

a için Fransanın hava kuvvetlerine daiyrce zengin menbalara malik o
mühim bir vazife düşmektedir. Kar- lan Fransaya münhasır olmıyacağı
şılıklı anlaşmalarla vücude getiri- nı d~ söylemeliyiz. Fransanın mak· 
len bu rabıta yalnız iki devletin ha- sadı bir gün harb olursa karşısında· 

va kuvvetlerine de münhasır değil- ki dUsmanların mevaddı iptidaiyece 
dir. Fransa ile İngiltere bugün biri- fakir olanlardan ibaret bulunması
birlerine dayanır vaziyettedirler. dır. o zaman bu düşmanlar için har
Amerika da buna yabancı kalma - bi uzatmakta elzem bulunan silah
maktadır. İleride bir harb olursa !arı yapabilmekte zaruri olan me -
Fransanın Afrikadaki yerlerile o - vaddı iptidaiyeyi bulmak imkanını 
lan nakliyatının Akdenizde kesilme- bulamasın .. 

Arkadaşlarına: 

''Zararı yok .. ,, Diyor 

,. 
1 Bu Hafta SÜMER ' Sinemasında 1 

- Nestren Ulvi: Geçti 
- Şehdane Nuri: Döndü. 
- Süheyla Remzi. Döndü 
- Vedia Cevdet. Geçti. 
Sıra bana geliyor. Dört beş isim ya var, ya yok. 

Yüzüm mosmor oldu, sinirlerim katıldı. Fazla he
yecan, ansızın bütün damarları kaplıyan merak in· 

sanı çileden çıkartıyor, ba~kalaştırıyor. Hele, Hoca: 
Döndü .. . 

Dedikce ne ff'ıın Ba!<ıyoruın da Şehdane, Sü
heyli"ı, Güzin sapsarı kesilmi~. yıldırımla vurulmup 
dönnıü11er Yüzlcı·inde ne renk, ne kan kalmış 

l\Tuhterem Cemil: Diindü 
Perihan Necdet: Geçti 
ŞcKı'ıre Nihad· Diiııdü 

- Ferhunde Cemal· Döndü. 
Kalbim damarlarımı çatlatacak gibi dolup bo

şalıyor İşte, bir tek ısim kaldı. Sonra, ben : 
- Nezihe Ahmed: Geçti, ikinci 

Vicdan Hidayet: Geçti, birinci . 
Öğretmen, son ismi, benim ismimi okur okumaz 

kürsüden indi, çabuk çabuk yürüdü, sınıftan çıktı. 

Sonra sınıf birdenbire karıştı: Sevinf'nler, ağlıyaıı

lar ... 

Nezihe de koşa koşa benim yanıma geldi, boy-
numa sarıldı: 

-- Tebrik ederim Vicdan, birincıliği aldın ... 
Dedi. 
- Ben de sen• t~brik ederim. İkinc!. in .. 

film 
Fransız faşistleri biribirlerine gir·ı Bu güzel Frarı s:.da sol cenahcıJ,ı

dıkten sonra Dölarok aleyhindeki rın diktatiirluk tesis edip etmemek 
takibat da almış yürümıiştür. Evvel- ı istiyrcckler, nlaşılacaktır. Fakat 
ce cSon Telgraf• da muhakeme taf- böyle bir diktatörlük bugünkü ha
silatı verilirken anlaşıldığı üzere Dö-'inlere faydalı olmıyacaktı;. Diktatör
larok hükumetin tahsisatı meslme- lük olnrsa en·ela onları üzecektir.-

Gülü)·orlar .. .. Şarkı 

Yeni sene münasebetile 

söylüyorlar ... Dans ediyorlar : :: 

şen, zengin ve eğlenceli bir 

NAMUSLU 
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sinden aldığı paralarla teşkilat yap- Dolaıök'un gı>zetesi bugün Fran
mış. fakat bu çeşid çeşid teşkilat ge- sada 2 000 Fransızın siyasi hakları
çen sene sol cenah hükumeti iktidar 
mevkiine geçer geçmez dağıtılmış

tır. Yalnız bugün Dölarok'un içti -
mai fırkası vardır. Fakat Dölarok 
dağıtılmış olan eski teşkilatını tek

rar diı iltmeğe teşebbüs etmiştir di· 
ye mahkemeye sevk olunmuş bulu. 

Cazip, musikili ve nefis şarkılı mükemmel bi r operet filmi. 
nı kullanmalarını \'e bu hakları bir 
fırkanın içinde istimal elmei!e ma

lni o1ncak bir k~nun mc-vcud olma
dığını söyknıcktedir. 

Baş rollerde : 

HENRi GARAT -MEG LEMONNiER - RAiMU 

nuvordu. 
Muhakeme biterek Dölarok'ıın 300 

frank para cezasına mahku moldu
ğu ve ayrıca arkadaşının da hf'r bi
rinden 1000 frank alınacağı ·azıl

mıştı. :!Jölarok, gazetesi olan cPetit 
Journal . bu mahkumiyetten bahse
derken şöyle diyor. 

cDostiarımı?dan hiç biri cndişevr: 
düşmesin. Bu kararın icrası başka

dır, verilmesi başkadır. Zaten mah
kemenin kararını biz istinaf ettik. 
Onun için istinaf mahkemesinin ce- ı 

vabına kadar hüküm yok dt·mektir 

No: 2 

Dedim. İkimiz de öyle seviniyorduk ki.. Fakat, 
aalıa ben sözümü bitirmeden arkamdan Süheyla
nın lerbivesiz terbiyesiz siiylendiğini, yüksek ses1e 
bağırdığını isittim: 

Yıl uğursuzun demezler mi çocuklar? Tabii 
hız sınıfta kaldık. Vicdan da birinci oldu .. 

Sühc~liı'yı Sabiha takibetti: 
İnih ... Bu piç mi, birinci?. 

Bir ı.nda şaşkına döndüm. Ne oluyordu, ne Yar
dı? .. Bu kin ve hınç niçindi? .. Nezihe'nin yüzüne 
b<1ktım O da benim gibi şaşırmış, alıklaşml+<tt. Bir
den· 

- Piç ... 

Kelimesi bütün sınıfta herk~>!.in ağzında dola~tı 

ve beynimin içinde çan gibi öttlü. Asabileştim, ar
kama döndüm, Sabiha'ya ~iddetle bağırdım: 

- Piç sensin tf'rbi\·esiz. Bu ne bayağılık?. 

Dölarok'un par'\ cezasına mahküın 
(Devamı 7 ncı •ay/ada) 

ilaveten : EKLER JURNAL dünya havadisleri. 

, 
BUGÜN 

i PEK 2 büyük ve Türkçe filim birden 
Sinemasında 

1- SEZ AR BORJJY A TUrkçe sözlU, Tarihi film 

2 - BUFALOBiL, MACERALAR KRALI 
Baş rollerde : 

GARY COOPER • JEANE ARTHUR 
Pugün seanslar saat 11 c'e başl ar, gece saat S de BUfALOBIL 

Küstah kız. Susacağı yerde bir mahalle çocuğu 
gibi sırnaştı \'e yanıma sokularak, evvelkinden da
ha yüksek bir sesle bağırdı: 

- Piçsin ya, piç. Annen nerede?. Baban nere· 
de? .. Darülaceze çocuğu. Sen buraya gel, birinci ol 
da biz sınıfla kalalım öyle mi? 

- Sus utanmaz. Sana mukabele etmekten bile 
korkarım. • Bu cevabı verdiğimi biliyorum. Fakat, ondan 
sonra ... Sonrası: Mechul! Ömrümde ilk defa bayağı . . 

bir tecavüze uğradım, kendimi kaybettim. Hatırım
da yalnız bir intiba var: Sabiha çıldırmış gibi, deli 
gibi üzerime koştu, saçlarımı yakaladı, başımı çekti 
ve sıranın arasına kıstırdı. Güzin ellerimi tuttu. 
Neslren boyuna bağırdı: 

- Piç .. Piç .. Piç! .. 
Etrafını bırdcnhirP kalab3lıkla~tı. 

--
Oh olsun piçe .. 

Diyenler, . 
- Ne yapıyorsunuz kızlar? Ayıbdır Siz çocuk 

değilsiniz ... 
Diye bağıranlar, 
- Hoca geliyor, kızı öldürdüntiz. 
Çığlığını koparanlar, oınıftan kaçanlar o!CJu. Da

ha ne vardı; ne dediler, ne yaptılar? .. Bilmiyorum. 
Ertesi sabah gözlerimi mektebin hastahanesinde 
açtım. Bütün vücudum sızlıyordu. Yatağın içinde 
kımıldanmak istedim, imkansızdı. Vücudum bir tor
ba kemik gibi hareketsizdi; sanki, bütün et ve ke
mikler biribirlerinden ayrılmışlardı. Hafızamı der
leyip toparlamıya çalıştım, o da nafile. Sabihanın 
yerinden sökülmüş ve fırlamış gibi açılarak, büyü
yerek b na bakan iri siyah gözleri ile üzerime sal
dırışı ve bir kaç ağızdan birden: 

- Piç .. Piç ... 
Diye bağrışmalar tekrar gözümlin önüne geldi, 

kulaklarım zonkladı; hemen korkarak gôzlerımi s•
kı sıkıya yumdum, bütün bu intibaları unutmıya 

uğraştım. Ne fena? .. Bir hadise insanın zihninde yer 
etti mi orada kerpiçleşip kalıyor. Çıkması zor 

Hastahaneden çıkınca öğrendim. Meğer, bütün 
bu •asil \"e zengin geçinen küçük bayanlar her anne
siz babasız yetişeni piç zannederlermi~. Benim gibi 
bir annesiz, babasızı da piç sanmışlar Ne baya~ı 

.? 
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ransada da ayni soğukluk1Güzelliğiniz_· Ç_İ __ 
•• 

ransada ki• er ek-kız solug" u neH;~::su~~~:sıs:h~~~~~~idv:.zi~:ti: o 
valandırılmış bir oda ve rahat bir 

yatak bunlara kafi değildir. --------==------
hapishanede aldı. Çoğumuz nasıl uyuyacağımızı bil

meden gelişi güzel yatarız. Son Tel
grafın doktoru size güzelliğinize de 

(?) yardım eden uyku tarzı hakkında 
bir kaç öğüt verecektir. Güzelliğin 

• ilk şartı erken yntıp derhal uyu -Erkek elbisesile gezen bu genç kız 
Boksta büyük muvaff akiyet kazanmış 1 
Fransız subayı Afrika taraflarına yaretine gelen bir baron vardır. Bu 

gitmiş, orada küçük yaşta bir yerli baron karısı ile beraber gelir, konu-
kızcağız buluyor. Kimsesiz olan bu ~. şurlardı. Noel fcccsi Kam da oraya 
k1zcağızın haline acıyan subay onu gelmiş, baronu görünce kendisine 

maktır. Gece yarısından evvelki uy· 
ku kadar kadın güzelliğine yardım 
eden ilaç yoktur. 

sakın sol tarafınıza yatmayını-, ve 

horluyorsanı:: sırt üstii yatr:•aktan 
içtinab ediniz. 

Umumi mahiyette dızlerinizı kar

nınıza l:adar çekıp yatmak yani b::· 

zülüp yatmaktan sakınınız, zira h 

şekılde )'ata!·sanııı: karnımzdaki aza· 

lara kan hücum eder ve rahat ede· 

mediğiniz gıbi genç kızlar böyle yal 
tıkları için de boyları uzamaz. Ba • 

caklarınızı hafif tutarsanız çok dnha 
iyi rahat etmiş olursunuz. 

alıyor, evlfld ediniyor. Ve Fransaya yardım etmediği için ona çok sataş· 
getirerek bir manastırda rahibele - mağa başlamıştır. Fakat bu sırada 
rin terbiyesine veriyor. Kız burada Viyolct işe karışmış, Kam'ı mahcub 
on sekiz yaşına gelmiş, fakat oradan etmek istemiştim. Münakaşa bitmi'j 
yetişkin bir kız olarak ~ıktıktan son- ise de sonra Viyolet ile Kam yalnız 
ra subav da kendisini şiddetle sev- kalınca tekrar aralarında bir kavga 
miştir. Afrikalı genç kıza karşı Frnn· çıkmıştır. Kam'ın bundan sonra ölü-

Eğer nezle isenfa ve öksürüğünüz 
uyumanıza mani oluyorsa yatağını
za bir yastık daha ilave ediniz, ve 
yarı uzanmış bir halde yatınız ki, 
böylelikle boğazınıza ve göğsünüze 
hücum eden kan aşağı iner bu su· 
retle rahat edersiniz. 

Güzel bir ten ve boynunuzun bu
ruşuksuz olmasını istiyorsanız alçak 
yastık kullanınız. Alçak yastık kanın 
deveranını kolaylaştınr ve teni be
yazlaştırır. 

İyi havalandırılmış bir odanın şar 

olduğu kadar odada çiçek bulundur

mamaya \'e kaliri.ıferi de söndürme

ğe unutmayınız. Odadan bilhassa sı
gara kokusunun çıkmasına ehemmi 
yetle dikkat ediniz. 

sız subayının geç başlıyan bu aşkın- sü bulunmuştur. 
dan dünyayn bir erkek evladı gel - Viyolet diyor ki: 
miştir. O da büyümüş, onun da bir _ Evet .. Biz biribirimizle kavga 
kızı olmuştur. ettik. Yerde uğraştık. Ben onun e-

0 zaman bu subayın böyle bir to- !inden kurtuldum. Tabancamı al • 

Ayirof aji krizleriniz varsa yüzü 
kuyun yatıp kollarınızı karnınızın 

altına koynuz bu suretle uzuvları
nıza tazyik yapmış olursunuz. 

• • 
Uykusuztuktan şikayet 

edenlere 
ronu olduğunu duyanlar yeni doğan 
çok için şöyle demişler: 

- Bu kız bedbaht olacak. Çünkü 
büyüdüğü zaman erkek rolü oyna
mağa kalkacak. O zaman da muhiti
ni bulamıyacak .. 

dım. Havaya bir el sıktım. Çiinkü 
kendi hayatımı müdaflaa mecburi
yetinde kaldım. 

Ölen Kam üzerinde büyük bir bı

çak bulunmuştur. Kam şimdiye ka· 

dar bir çok vak'alar dolayısile mah
kum olmuştur. 

İpekloridrikseniz sırt üstü veya 
sağ tarafınıza yatınız; çünkü bu ne
vi hastalar dönerken ağrı duyarlar. 

Bir Karbonat dö sut kullanmayı
nız, çünkü bir Hidrat dö mağnezi 

kaşesi sizi mide rahatsızlıklarından 
daha kolay kurtarabilir. 

I) Uyku ilaçlarınıza kendinizi sa
kın alıştırmayınız. Yalnız arasıra 
yani muslar kaldığınız zamanlarda 
zararsız uyku ilaçlarından bir kap
sül alabilirsiniz. 

Viyolet Moris -küçük kızın adı
büyümüş, fakat daha büyümeğe baş
ladığı zaman ilk tahminleri kuvvet-
lendirecek hareketlerde bulunmağa · 
başlamışlır. Mesela erkek çocukların\ V iyoıet erkeK kıyafetinde 
girişemediği oyunları ~amağa baş- mıs rakibi Qlanları geçmiştir. 
lamış, cesaret istiyen, cür'et istiyen ~· 
her şeye atılmıştır. Çok geçmeden 
bir sporcu olmuştur. Ondan sonra 
kadın SPorlannda bir çok rekor kır

Vlyo let in daha e ski bi r 

Morris'in §ayan dikkat cihetleri 
yalnız spor muvaffakiyetleri değil
dir. Morris, erkeklere benzemek i-
çin daha pek çok şeyler yapmakta-
dır: İçki içmek, sigara içmek gibi. 
Sigarayı bol bol içen genç kız, içki
yi de öylece hiç korkmadan içermiş. 
En büyük merakı erkek elbisesi giy
mek, öylece bir çok resimler çektir· 
mektir. O kadar erkek rolü oynama
ğa alışmıştır ki nihayet boks yap
mağa da heves etmiş ve iki boksörü 
yenmiştir. Fakat eski bir boksör O· 

lan Şapiro'ya bir akşam rast gelmiş, 
Şapriro buna meydan okuy.unca Vi
yolet Morris hiç tercddüd etmeden 
boksa hazır olduğunu söylemiştir. 

H iç korkmıyan genç kız karşısında· 
'ki eski boksörü döğmüş ve yarala -
mıştır. 

Knnında Afrikalı kanı bulunan bu 
kız kabına sığamıyarak güh boksör, 
gfıh şantöz olmuştur. Artık sporcu ol· 
maktan vaz geçmiş ve işi şantözlüğc 
dökmüştür. 

Gittiği her yerde alkışlanan Vi
yolet Morris Nihayet geçen gün tev
kifhaneye gönderilmiştir. 

Otuz beş yaşlarmda Kam isminde 
bekar bir adam harekatındaki gara-

bet itibarile nazarı dikkati çok 
celbeden bir adamdı. Belli başlı işi 
gücü olmıyan Kam için bir iş bul
mak ltizımdı. 

Viyolet Morris de Kam gibi zen
gin baronun lUtuf ve ihsanından is
tifade ederek yaşıyordu. Fakat şim· 

di Viyolet maznun olarak tevkifha
nededlr. Muhakemesi çok meraklı 

olacağa benziyor. 
Fakat Baron ile karısı da-meydan

da yoklarmış!. 

Sabahın ışığı sizi rahatsız ewp U• 

yandırıyorsa gözlerini bir maske sa· 
yesinde kapatınız. 

Sokağın gürültüsü sizi rahatsız e
diyor ve uyutmuyorsa kulaklarınıza 
bir parça pamuk tıkayınız. 

Kanınız iyi cevelan etmiyorsc \·e 
bu yüzden ayaklarınız üşüyorsa kar-ıyükseltiniz. 
yolanızın ayak ucunu birer tuğla ile Çarpıntınız uyumanıza mani ise 
lllltllltflllUtlll1UIUtlllllltUlllllllUltU•tttı11t••" ..................... . unnıruuıt1lftlW"'" ................. u .. -... ............ .. 

lngilterede Paris'in modası h8kim ! .. 
----·----~ 

Paris'in meşhur 
dellerini giyen 

terzilerinin mo
herkadın şıktır. 

İngiliz muhitindeki bütün şık kadınlar elbı. eleı ini Pariste diktirirler, 
yahut Parisin meşhur terziler inin modellerıni kopye ederler. Her sene 
bütun dünya terzileri Parise gidip modell r alırlar, mt>şhur bir kaç ter
zinin elbise patronlarını almak için a\'UÇ dol lc:u para sarfederl er 1 \ 'e 

sonra bu modelleri memleketleı inde iki mi l ınc satarlar. Bir terzi yap
tığı bir dbise modelini beğendırmek içın mutlaka ya cPnuqın• yahut Lu
c en Lelong, yahut ela .Molyeneux> niın moc li dıye sotmıya çalışır. 
Bunun silıhntinc inanmak bilmeyiz ne kadar dogru olur. Fakat muhak
kak olan bir şey varsa Parisfeki meşhur terzılerm modt'lini giyen bir ka
dına bir kelime ile •şıkb kad\_ :ienilir. 

Bu meşhur terzilerin hiç i.ıitmiyen icadları (krcnsyon) vardır; u
zun seneler sonra tekerrür eden bu icadlara rngmcn her güzel ,.e zen
gin kadın bu elbiseleri zevkle giyer. 

Çok zengin İngiliz Leyidleri senede iki defa Paric:e ı:.eyahat edıp 
bizzat kendileri için, meşhur terzi terden elbise yaptırırlar ve bu mo
deli başkalarına satmaması için de terziye ayrıca bir para verirler. 

Resimde gördüğünüz iki elbiseden birisi gece için olup jaketi şras 
taşları ile süslenmiştir, ve etekliğin uzun bir kuyruğu vardır. Öteki el
bise 'jerseden çay elbisesi olup sırtı ışlemeli ve belındeki kuşakla işle
melerin altından çıkan kumaş aynidir. Sade ve çok şık olan bu iki el
bise de Molyneux'niin modelidir. 

2) Bir fincan bol şekerli sıcak süt 

bir çok kimse~erin uyumasını temin 
edebilir. 

3) Pençere önünde ve yahut ya· 
takta uzanmış halde beş defa derin 

nefes alıp vermek insanı rahatsızlan 
dırıp uyutabilir. 

Noel gecesi Viyolet Morris'in zi-
resrn ı ·--====:::s=:==========::::,.===-============== ========~;;:::::~====================== 

Viyolet b oksördü r 

V aydman a_rtık 
Siyasiyatla uğraşıyor 

1 Yahudilerden 
Vergi mi!. 

BU KÜÇÜK HATALARA 
MALiK MiSiNiZ? 

'' - M .. Delbosun seyahatinden 
bir netice çıktı mı ? ,, -

Almanya -Fransa siyasetinin alacağı rengi 
düşünen Vaydman kendi müdafaasiyle 

alakadar olmuyor ... 

Almanyadan çıkan· 
lardan yüzde 25 

ahnıyor 
Almanyadan dışarı göç eaenlerdcn 

bir vergi alınmaktadır. Bu vergi AI
manynyı bıt'akıp giden adamın ser. 
V(•tinin '1 25 derecesini bulmaktadır. 
Fakat bu vergiden ecnebi memleket· 
}ere giderek orada bir müessese açan 
Aimanlar müstesnadır. Çünkü bun
fol' Almanyanın menfaatine, iktisa-

Fakat emlak dellalı Lesobre'nm i!i-;acaba Froıner mi idi?. İşte bunlar cliyatına yardım ediyor diye tahmin 
nayete nasıl kurban edildiği hatırı- lhep esrarengiz kalıyor .... Lesobre'yi C'dilmektedir. 
nızdadır. Kendisine bir köşk almak f tanıyanlardnı: dığer bir dellal da i- . . . 
maksadile müracaat eden kelli, fol- ifadesinde demiştir ki: ı Y~nı bı~ mesele çıkmıştır: Bır ya
li bir adama köşkü gezdirirken Lır - - Lcsobrc'yi sokakta gördüm. Du- hııdı hekım Almanyay~ bırak!? çı
sobre olclürülmiiştür. Vaydman'ın ruyordu. Birisini mi bc>kliyorsunuz? kııcağı zaman ~u v~rg.ıden musles-
znten bu cinayetin tohkikatına giri- diye sordum. Cevab olarak: mı tutulmasını ıstcmıştır: 
şıldiği zaman meydana cıkarıltlığı - Evet, acaip hır adam. Fakat ne - Çünkü, demiştir, benim Alman-
unutulmamıştır. ı' yaparsınız?. Bizim meslekte türlü yadan c:ıkıp gitmem Almanyanın 

Adliye bir taraftan Va dman ve tiirlii adama rastgeliniyor... ıN>nfaatine bir hizmet olacaktır. 
arkadaşlarının tahkı·kat 'ley 1 . ı Sonra o giın Lc>sobre'nin öldürül- Ci.ınkü ben gidince Almanyada ya-

ı meşgu ı- · · • · · · · 
ken diğer taraftan da Leşobre me- ıdiiğü anlaşılmıştır. · hudi olmıyan bır, hatta ıkı hekım ı-
selesini başka başka cihetlerden tah- Bu ifadeyi veren cleııaı Şöke is - cin iş çıkacaktır. 
kık etmekte ve bir çok esrarengiz minde ve Lesobıc>nin bir arkadaşı - Ben de bu suretle onlara yerimi 
noktalarla .Xarş1lnşmaktndır. Lesob- dır. bırakmakla Almanyanın menfaatle-
re'yi öldürmekte Vaydman'ın yal • Dellal Lesobre tcsrinısaninin 27 rıne hizmet etmiş olacağım. 
nız hareket etmediğine kanaat geti- inci giinii öldı.iriılımi~tür. Acaba Fro- Maamafih hükumet bunu kabul 
rilmiştir. Fakat o sırrıd:ı beraberin- merde Vaydman ıle bu işde beraber etmemiştir. Hükumet verdiği cevab- ı No.lu resimde zavallı zevç üze. 
de kim vardı?. ~~n~. ~~oı:.ı:~'in Vayd- 'miydi? Halbuki Lesobre'yi öldürmek ela Alman olmıyan bir yahudinin ha- rinden biitün yorganı alınmıı ayaıı: 
man tarafından olduruldugu malum- cinayNinde yalnız olduğunu söyle- rlce çıkmasından Almanya için hiç kesiyor, bir halde. 
dur. Fa~~t Lesob~e ile konuşan ona nıiı;, Fromer'in 22 teşrin:sanide öl • bir fayda beklenmiyeceği ileri süriÜ- ı .l\o.lu resimdeki bayan gibi siz 

eğer böyle ise yatakta kocanıza hiç 
yer kalmıyor demektir. 

3 No.lu resimdeki bayana her hal
de benıPme) in, çiinkıi köpeğinizi 

4) Fazla asabi olanlar ıçın ayak 

bileklerine yapılacak fazla ısıtılmış 

su kompreslerinin çok favdası var

dır. 

5) Hepsinden mihmmi bütün dü

şünceleri kafomzdan çıkarıp öyle 

yatağa giriniz. Bu derdleri diışün· 
mek için gündüz de vaktiniz vardır. 

6) Dünya güneşin etrafında dö

ner gıbi hususiyeti olmıyan bir cüm· 

leyi mütemadiyen sö)lemek U)kUyl. 

tevlit edebilir. 

7) Çok yorgun 'e her tarafınız a~~ 

rıyorsa bir aspırin alıp O) le ) atınız. 

8) Burnunuz tıkalı ise horlamaına

nız içın burnunuza tuzlu su çekm 
ki derhal burnunuz açılsın \'e rahat 
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Bu küçük 
Hatalara 
Malik misiniz? 

Nor 19 

Bir Günahın Romanı 
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-57- = Vezen : Nezahat GUıtan 
• çağırıldı 

(Eski bir ekşl!lmcının detterınaen) İngiliz resmi mehafilinde söylen- (5 inci •ogfodaıa de,,..ml Kalbi heyecandan büsbütün çar- ığacın dibindeki karatı da yavaş yavı 
Y1121en • Osman Cemal diğine göre Belçikanın sabık başve- yatağınıza almak hem gayri sihht pıyor, gözlerile, köşke doğru yakla- kendine doğru yaklaşıyordu. 
-----· Kayaılı kili Van 7.eeland İngiliz hükfuneti hem de ona yer vermekle kendiniz şan hayali takib ediyordu. Pence- Suna bir müddet bu gölgenin Yıl· 

V. f • ~ k • • • b / tarafından Londraya çağnlmıştır. ve kocanız yatakta yersiz kalıyorsu- resine doğru yaklaştığı zaman, onu maz olmadığını, yabancı bir gölege 
Al lplgOZ fren ŞQlrlnln Sen O Van Zeeland malıim olduğu üzere huz. ' tanımıştı. Gece yarısı, köşkün etra- nin kendine doğru geldiğini zannet-

d 
• d kl b • • k İngiltere ve Fransa hükümetleri ta- 4 No.Iu resimdeki bayan kocasının fına gelen Yılmaz'dı. Esasen gclece- ti. Ona iyice yaklaştığı zaman, yanz ge gaz l arı lZlm UdemQ• rafından dünya buhranının tetkiki ertesi sabah işe gideceğini hiç dü- ğini mektubda da, Sunaya yazmıştı. lış dii§üncelere kapılarak kendini 

• / • ile buna karşı tavsiye edilecek ça- ~nmeden kitabını okuyor. Halbuki Fakat Suna buna inanamamıştı... üzdüğünü anladı .. o Yılmazdı. Kcn-
n zn Temzz erıne benzemez releri tayin etmek vazifesile memur j zıyanı':.~yuyan kocasın~ nasıl.rahat- B~ cesareti ondan beklememişti. disine elini uzatırken, parmağını ya-

edılmişti. Belçikanın sabık başveki- sız cttıgının farkında bıle degıl. San- Boyle gece yarısı, uykusuz, köşkü.- vaşça ağzına götürüp: 

Genç şair Bedevizade: 
- Şu halde? 
- Şu halde demek Turhan bey de 

sizin gibi dünbeleklerden? 
Turhan hemen karşılığını yapış

tırdı: 

- Amma ukala dümbeleklerinden 
deği l! 

Herifin dünbeleklerden maksadı 
' sen boliklerdi. 

Bedevi zade Suad şunu ilave etti: 
- Peki amma sizin yana yakıla 

bayıldığınız eskilerin içinde de sen
holle bir hayli şiir yazmış insanlar 
var! 

- Onlara senbol demezler. Remiz 
derler remiz! Müfredi (remiz) cemi 
(rumuz) 

- Ha senbol, ha remiz; ayvaz ka
sab hep bir hesab! 

- Yağma yok Suad bey, yağma 
~·ok! dört buçuk kıtipyoz yüz dün
belck frenk şairinin o senbol diye 
yazdıkları şeyler, bizım kudemanın 

kendi şiirlerinde yaptıkları (remiz) 
!ere asla benzetilemez. Onların yap
tıklarına eskiden bizimkiler düpe
düz (dekadavanlık) derlerdi. Ben ise 
o npılanlara ba~tan başa türehatı 

bimana ne zamana uyar, ne mekana! 
derim. 

Bahs uzarken demindenberi otur
duğu yerde hiç lafa kanşmıyan ve 
yine karşısında demindenberi hiç ağ
zını açmayıp somurtur gibi duran 
gence bakıp icini çeken öteki orta 
yaşlı lafa karıştı: 

- Bizim Bedevizade Suad bey oğ
lumuz da bakarsınız, günün birinde 
durıılıır, kendine gelir, asıl şiir ne 
imi , şair kime derlermiş, edebiya
ta şiirler nasıl yazılır, çizilir, oku -
nurmuş on lan da öğrenir elbet ... 
Hele şimdi gençtir. 

Beriki orta yaşlı: 
- Canım biz genelik geçirmedik 

mi, amma biz gençliğimizde böyle 
dünbelekce şeylerle uğraştık mı? 

- Neyse, şimdi muhterem misa
firimiz Turhan Bey müsaade buvu
nırlarsa kendilerine bir şiir de ben-

. deniz okuyacağım! Vakıa şimdi bu
rada .böyle yeni ağıza eski taam pek 
yakışma~ amma mÜMadelerini istir
ham ettiğim için artık ... 

Turhan: 

- Estağfurullah efendim, estağ

furullah ! Okursanız bizi ihya bu -
yurmuş olursunuz. Hem benim öyle 
eskilikle venilikle, hele böyle şiirle 
mlirle pek alışverişim yoktur amma 
yanıbaşımızda güzel bir şey okuna
cak olursa artık ona da büsbütün ya
lıancı kalamayız, lezzetle dinler, 
aüstefid oluruz! 

Adam, cebinden küçük bir defter 
tıJtararak ortaya koydu, sonra : 

kumıya başladı : 
h yakında Londraya gelecektir. Bu- k.i bayan kifa~ını gündüz okusa vak- 1 nün etrafında dola~an sevgiliye ha- - Sus Suna .. buradan hemen ka-

i nunla beraber bu seyahatin tarihi tı yokmuş gıbı. fifce seslendi. / çalım. Demindenberi köşkün pcnce-
Dilde gam tıar subhadek yok dide- , henüz kafi surette tayin edilmemiş- 5 No.Ju resimde uykusu kaçan ba- Genç adam duymuştu. İlerleyerek resinde bir hayal görüyorum. Orada 

ye h<ib buu gece ! tir. Seyahat zamanının tayini de yanın hiç tereddüdsüz etmeden rad- olduğu yerde kaldı. hep duruyor. Bunun, sen oldugunu 
Hicre sabretmek için bak kalmadı 1 kendisine bırakılmıştır. yoyu açtığını görüyorsunuz. Para- Genç kız, tel~la hemen arkasına hiç ümid etmedim. Çünkü sen, beni 

ıaaab buu gece Van Zeeland'ın hazırladığı rapo- zitlerden sarfı nazar, güzel bir me- pardesüsünü aldı ve merdivenleri görür görmez pencerenden ayrılı • 
Ben ıarabı vaslı beklerken 0 zalim ra dair şimdiye kadar bazı rivayetler lodinin bile erken kalkacak kocası bir hırsız sessizliği ile indi. EV\·ela \•erdin. Senin gelmey~ni merak et

sunmada çıkmış. dünya buhranına karşı onun için bir zevk olmıyacağını düşün - Ayşe ninenin odasına uğradı. Ayşe mekle beraber, bu gölgeden de kork-
Şairi bedbahtına şiddetli zehrab bulduğu ve tavsiye edeceği çareler mesi lazım değil midir? nine uyanıktı. Karşısında birdenbi- tum. Ben görmemesi için bu ağacın 

buu gece hakkında az çok haber alınmıştı. 6 No.lu resimde bayanın güzelliği re gece yarısı Sunayı görünce şaşır- altına siper oldum. Eğer biraz daha 
Zulmeti leyi sanmayın kim rılsi- Maamafih resmi sıırette henüz buna için yüzüne bir maske geçirdiğini mıştı. Gözlerini uğuşturarak : gelmeseydin, meraktan çıldıracak -

yehse kainat dair kat'i ma!Umat mevcud değildir. görüyorsunuz. Zavallı zevç eskaza- - Hayır olsun, Suna .. ne var? di- tını. Suna, haydi şimdi hemen gide-
01 riyehlik yas tutan dillerde ni· Çünkü bu hususta İngiltere ve Fran- ra gece uyanıp da yanında yatan bu I' ye sordu. · !im. Biraz en•el, sen köşeyi saparken 

Jcab buu gece sa hükumetlerine raporlarını ver _ korkunç yüzü görse karısının hort- . Suna, parmağını ağzına doğru gö- o hayal yine pencerenin önündeydi. 
Ben ki ondan bir ıeker hand bekli- meden Van Zeeland hiç bir şey söy- Iadığını zannetmez mi? tiirdü ve sus, işaretini verdi ve son- Suna bu sözleri duyduktan sonra, 

yordum an bean lememektedir. Bu altı resimden bir ders alın, ve ra sessizce: gözlerini korku ile köşkün pencerele-
Yıktı heyhaat kalbizarı mihnetü Van Zeeland geçenlerde İtalyaya bütün gününüze evde veya eğlence- _Gidiyorum Ayşe nine .. dedi. rinde gezdirdi Annesinin odasına 

ta'b buu gece gitmiş, tetkikatına orada da devam , de geçirdiğiniz için kocanızın ertesi Ayşe ninenin hayreti hala geçme- doğru baktı. Pencere açıktı. Fakat 
Merhamet kıl bivefanın kalbine etmek üzere bir kaç gun" kalınıştır. günü erken işine gideceğini hiç de . t' S rd . pencerede kimseler gözükmiyordu. 

in.saaf ver 
Nariaşkla dö-ımüşem mecnuna ya

rab buu gece 
Ben dururken saç yolup yırtınmız 

deymez kimseye 
Matemim var cümbüş 4henk etmez 

icab buu gece 
Ey felek cırtık yeter katlandığım 

zulmü cefa 
sinem oldu ıişıkanıı özke mihrab 

buu gece 
Hangi şeb erdin murada bunca yıl

dır ey gJnül 
Salı değilsin eJI gönül sen böyle 

nıiyab bııu gece 
Dideler kan kalbim ateş icre ya::

dım bir gazel 
Noola canım kılsa teşrif doğsa melı

tab buu gece 

Şayanı dikkat olan cihet Van Zee _ mu ım goremezsın. ız e esı sa . . i genç, biribirlerine yakın, kolkola .. h. .. . s· rt . bah lmışL o u. 1k 
Iand'ın musolini tarafından kabul e- daha uyurken o işi basında bir sü- - Nerey~ gı~ı~orsun kızım?.. . hemen köşkün önünden çekildiler. 
dilmemesidir. rü sıkıntılar geçirmektedir. Her şey- ı - Ayşe nınecığım .. Yılmaz gelmış. Yılmaz, günlerdenberi kalbinde 

den evvel bir kadının yatakta ego- Penceremin altında beni bekliyordu. hasretini hissttiği Sunasınm yüzü -
ist olmaması Lizımdır, eğer bu kü- Onu, penceremin kenannda, dışan- ne, gözlerine uzun uzun bakıyor ve 

çük kusurlarınızdan vaz geçemiyor- sını ı:e.J':ed~rk~~ .. ~?rdüm. Beni.m, j ve ellerini, onun san bukleli saçla
sanız, kocanızla yatak odalarınızı a- kendısını gordugumu de anladı. Şım- rında gezdirerek: 
yırmaruz lazımdır. di gitmezsem d arılacak .. hem de a- 1 - Suna.. biricik Sunam ... Artık 

Yugoslavya hükıimetinin Fran.!8- yıb olacak .. değil mi?.. beni yalnız bırakma. Sensiz yaşıya-
ya ısmarladığı torpido Nant tezgah- Habeşistan• sevenler A~·se nine bir şey söyleyemedi. mıyacağıma inan ... Senden ayrı ol-

Yugoslavyanın 
yeni torpidosu 

larmda yapılmış ve geçen gün deni- cemiyeti Çünkü onun günlerdenberi nasıl ü- duğum günler, bilmezsin ne kadar 
ze indirilmiştir. Torpidonun adı Be- züldüğünü bliyordu. Bir ikinci defa azab içinde geçiyor. 
ograd'dır. 1,210 tonluktıır. 95,5 met- Londra - Habeş imparatoru Hay- Yılmaz, .....,ç kızı hakikaten derin 

1 S ik 
üzmenin hiç doğru o!mıyacağını ak- .,~-

re uzuluğunda ve her biri 120 mili- e el:l.siye Amer a efkarı umumi- bir aşkla seviyordu. Şimdiye kadar 
metrelik 4 top vardır. 2 tane torpil yesine hitaben bir beyanname neş- lından geçirerek sesini çıkarmadı. birçok maceraları olmuş, fakat ta -
atacak cihazı bulunmaktadır. 44,000 retmiş, bunda mağdur memleketler 1 ~una giderken Ayşe nineye tenbih nıştığı, konuştuğu loz1ann hiç biri 
beygir kuvvetindedir. arasında bulunan Habeşistan hakkın- ettı: Suna kadar kalbine nüfuz etmemiş 

Bundan başka Yugoslav bahriyesi da Amerikalıların muhabbet ve ala- - Ayşe nine .. beni bu saatte bir ve hiç birini, böyle, günden güne ar-
için iki torpido daha yapılmaktadır. kalarını esirgememleri 13.zım geldi- arayan olmaz amma sen, ben gelin- tan bir aşkla sevmemişti Suna da 

B l d Z b il L . ·ı k ğini söylemiştir. k d ih · 1 d .,_ Bitince adam, bir Bedevi zade Sü- un a rın a ı agre e ıvı an a o- ceye a ar tıyal ı avran, olmaz artık buna inanıyordu. ai genç, 0 
lacaktır. Londrada teşkil edilmiş olan Ha- ? 

ade, bir Turhana, bir de sonra ya - ' mı... gece, yıldwarın altında saatlerce se-
nındaki orta yaşlı arkadaşına baktı; Torpidonun denize indirilmesi me_ı~eşistan dost~an c~miyetinin 1,200 Ayşe nine: viştiler. Artık her ikisi de mes'nd -
biraz onları süzdü. Sonra: ı rasiminde Yugoslav başvekili Sto - işiy~ b~Ia': azası a yen: ~:ne !mü; - Merak etme, Suna .. yalnız er - dular. O geceden sonra, böyle meh-

- Ne yapalım, dedi, dümbeleksiz yaclinoviç'in bayanı hazır bulunmuş nase etı e ımparatora te rı te gra - - . tablı geceleri hep beraber geçti. 

i
ve bir nutuk söylemiştir. lan yollamışlardır. H&beşistan dost- ken donmeyı de unutma!.. 

soyundan biz bu kadar yazabiliyo- , __ lan cemiyetindeki aza yirmi mille- Genç klz dışarı çıktı. Ayşe nine Kamran Hanım, çok sinirli ve titiz 
ruz. 1 A d ld ""' t b ı H b · t - olmuştu. K"-ı..+a önüne gelene çatı-!man va -n halatımız e mensu o up a eşı s anın ugra- ile çene yarıştırırken e_oey de vakit "9-~ 
Arkadaşı, gazelin bir ''erine itiraz eh · tsiz b' · '-·--, hafifce ç~aldt.. mış olduğu tecavüz üzerine her me- yor, en emınıye ır ıe.vı ~ etti : - geçmiştL Yılmaz, kendisini Jtlın bi-

- Baş tarafta, beşinci 
(nikah) ·kelimesinin (ni) 

/ kaçmıyan bir imale var! 

mısradaki 

sinde hoş 

1 

- Evet, dedi, farkındayım; fakat 
bu kadarcık kusur kadı kızında da 
bulunur. Heyeti mecmuasını nasıl 

buldun? Onu söyle bakalım ! 

- Heyeti mecmuası tabii pek gü
zel... Hele (Arkadasının elindeki ka
ğıdı alıp göz gezdirerek) 

- Şu beyitle ... Şu .. beşinci.. ye
dincL. ve son beyitler fevkalade ... 

Hal:l. birtürlü lıifa karl§mıyan gen
ce dönerek: 

- Sen ne dersin Rahimi Beyin bu 
gazeline Cevdet Bey oğlumuz? .. 

Durgun ve donuk genç, önündeki 
silme dolu büyük kadehi susuz mu-
suz birden diktik~n sonra : 

- Böyle şeylere bakkal, kasalı me
telik vermiyor, onun için böyle şey
ler bana vız gelir ! 

Gencin, bu pek nobranca sözü, ga
zelin sahibi Rahimi Beye fena do -

Berlin Türk Ticaret Odasının ra- deni memleketten vukubulan iştirak rer , hizmetçileri mrhyor, -haf-
ile teşkil edilmiştir. lir ne kadar merakla bekliyordu. lıyordu. Gündüzleri hiç oclasmd•n 

poruna göre memleketimiz ile Al -
manya arasında, geçen bir hafta i -

, çinde ticaret işleri nisbeten mahdud 
bir derecede cereyan etmiştir. Ve bu 

1 

azalışl:ır da bilhassa üzüm, incir ve 
fındık gibi kuru meyvalar üzerinde 
icra edilmiştir. Ayrıca, son zamanlar
da Almanyadan idhalatımız, hafifce 
çoğalmıştır. 

da bıle değildi O, çatalı yakalayın
ca sert sert masaya vurarak garsonu 
çağırdı: 

- Çabuk, bana bir şişe daha, bir 
porsiyon da şiş kebabı ! 

Bedevi zade : 
- Sen bu akşam biraz hızlı gidi

yorsun amma Cevdet Bey ! 
- GidiyorJi&JD paramla gidiyorum, 

size ne? .. 
Sözlerinden, orıun bu gece orada 

bir çiban başı koparmak istediği se
' zi!iyordu. 

Yeni 
Kazanç 
Vergisi/. 
ithalat taclrJerl Tlc•r•t 
0.:taaına beyanname 

verdiler !. 
1 - 1 - 938 tarihinden itibaren mev

kii mer'iyete girmiş olan yeni kazanç 
vergisi kanunu mucibince, idhalit 
yapan bütün ihracat tacirleri beyan
name vermek suretile kazanç vergi· 
sine tabi tutulmuşlardır. Onun için 
evvelki güne kadar bazı tacirlerden 
bir kısmı , Ticaret Odasına beyanna
me vererek 938 yılında, idhalıit işle
rile meşgul olmıyacaklannı bildir
mişlerdir. 

Genç kız, gece, mehtabın ışıklan çıkmıyor, çıkbğı zamanlır da, pek 

içinde böyle düşüne dilsüne yürü- düşünceli, endişeli görünüyordu. 
dü. Demir pannaklıilı kapıyı açtı Suna da, bilikiıı bütün o ııeçen sı-
ve yavasca tekrar kap•dt. Simoi sev

rıili•ine doğru kosmı:va bışlamıştı. .. 
Epey hir zaman koştu. Kiiskün arka 

cihetine ~kliği z:ıman, Yılmazı gö

remedi. Kendi kendine söylendi : 

- Acaba nereye gitmişti? .. Yoksa 
kendisine gelmemiş miydi? Verilen 
işareti başkası tarafından mı sanmış

tı. Kalbini, hatta damarhrını yine 

ınıüdhiş bir kıskançlık sardı. Ve kı

i rılmış ümidlerle, ağır ağır ilerledi. 

j Biraz ötede, bir ğacm dibinde bir 
, gölge kıpırdanıyordu. Ona ko~u. A-

j J. ' - -~ # -

kmtılı gün!emi unutmuş, günden gü
ne daha neş'eli olmıya l:>aıl•mqtı. 

• (Derıarm ıxıt) 

~Kimyagerl 
11 Hüsameddin 

1 
Tam idrar talllll 100 lua j' ı. 
13ilumum tablilaL Emin6nil Emlak 

! N Eytam 8 •nkee karp:1da 
j 11Zel Re,· Han~ 

- Bu okuyacağım şeyi, dedi, fa
lıiriniz de bu akşam buracıkta kara
lamıştım. (Ötekileri göstererek) da
ha beyler gelmeden ben buraya er
kence gelmiş, birbayli yalnız otur
muş ve can sıkıntısı ile defterimi çı
karıp şöyle bir şey karalamıştım, 

bakalım, bunu nasıl bulacaksınız, 

bey oğlum? Defteri eline alıp tam 
eski şairlerin tecvidi ve tonu ile o-

· k undu; adamrağaz : 
Turhan da zaten geldi geleli bu -

rada bir buçuk şişe kadar yuvarla -
ınıştı ve zaten bu meclis onu hiç te 
açmamıştL Vakıa o şiirden fi!An pek 
hoşlanmaz takımından değildi; fa -
kat yeni biçimde 

Bu bey,1nnameleri vermekle, id
halat tacirleri, Mali:ve Tahsil şubele
rine bilanc'l ve beyanname vermek 
mecburiyetinden kurtulmuş oluyor
lar. Bu kabil tüccarlar, şimdi. yalnı7. 
iştigal ettikleri mağazaların gayri
safi varidatı üzerinden vergiye tabi 
tutulacaklardır. 

Pollt1 r"""'"' ""· 28 

- Ooof .. ooof .• ooof !.. 
Diye içini çektL Az kalsın, bu söz 

üzerine o koskoca adam oracıkta ağ
layacaktı. 

Onun bu tavrı gencin hiç umurun-

-Evet ... 

(Devamı t•ar) 

B••• dit, nezle 
rınızı derhal 

grip, ro111atlzma ve bUtlln ett'lla· 
heser. icabında gUnde 3 kate 

a·ınabllir. 

hiıyle enay ·~e hareket edersiniz. Ev- rahat bir oda, yan tarafında da bir Biraz sonra Kurvil geldi. Raul o-

ONU KiM ÔLD0RD0? E;::.::~=~dU 
v~ldcn tedbirli davransanız a!.. Ne banyo vardı. nu görünce: 
iı:e yine bir şeyler öğrendim. Hizmetçiler boş garajın üstünde- _ Aferin dedi, hakiki bir prens 

- Arab mı söyledi? ki .odalard~ yatıyorlar. Raul, otomo- : olmuşsun! ' 

Yazan: Moris Löblan Nakleden: fa. 
Yakalananları bağlattırdL Burada 
mevcud öteki müşteriler de bir ke
nara tıkıldı: 

Raul başmüfettişe: 

- Bir dakika, dedi, adamlarınıza 
emir veriniz de Arab ile biraz gö
l'Üimeme müsaade etsinler. Herifi 
söyletmenin tam zamanıdır. 

Jorjöre memnuniyetinden buna da 
razı olduktan sonra dışarı çıktı. 

Raul, yerde bağb olıırak yatan A

rab'ın yanma diz çökerek: 

- Nasıl, dedi, beni tanıdın mıT 

Ben, Raul! Geçen akşam iki bin 
frank veren, Volter rıhtımındaki 

Raul ... İki bin frank daha ister mi-. ~ 
sın .. 

- İşine göre.. Fakat her halde 
gammın:lılı: yapamam. 

- Fakat trı Pol sana gammazlık 

1 tı. Kaçm•n• mml oldu. Mit 

ne çıkar? Nasıl olsa kapıdan çıkar
ken yakalıyacaklar ..• 

- Hangi kapıdan!. 
- Gizli kapıdan!. 
- Fakat iki tane gizli kapı var. 
Raul şaşırmıştı: 
- De-ne ki yine kaçırdık. ip 

J orjöere'nin yapacağı it bu kadar 
hır! 

- Demek sen polistenslıı? 
- Hayır, değilim. Fakat canım is-

tediği vakit onu maiyetimde kulla
nırım. Sana bir yardımda bulunabi
lir miyim?. 

- Şimdilik hayır, vereceğin pua
ları da sonra verirsin. Üstümden a
hrlar. Aleyhime hiç bir delil olma· 
dığı için nasıl olsa bırakacaklar. O 
zaman Post restan 79 A. R P. adre
.ıne liinderlrsiıı. 

- Demek bana emniyet ediyor -
11111? 

kıymetli ve doğru iae ve San Klara
ya ıWhe va iı im. E, fimdi söyle ba
kalım, fri Pol'ü nerede bulurum? 

- Bana oyun oynadığı için söyli
yeceğim. 

- Söyle ba!ralım ne zaman ve ne
rede bulunım! 

- Bu alqam, saat onda, mavi p. 
zinoda .•• Yeni acılan bir JS. 

- Yalnız Dil p!ecek! 
-Ewt. 
- Niçin piiyor! 

- Havır. Ag"zını bile acmıvor Am- bılını garaıa kovmuvor, vüz metre ! F.lh k"k K · ı·· .. k lı ., .... . . · · · · . ı a ı a urvı ın gur sa a 
ma. zararı yok. Ben icabeden tedbir- daha ilerid.e bir garajda bırakıyordu.· kar gibi beyaz kolalı gömleğinin li~ 
len aldım. bu akşam saat onda ma- Saat •ckızdc yeml'ge oturdu. Kur- zerine dökülerek kendi.aine bir dip
vi gazinoda buluşuruz. Smokinleri- : vil g<!lerek, l\farki'nin şat.o..undan lomJt ve bir prens ta\'TI veriyoıdıa.. 
nizi giyinerek geliniz. idönmüş olduğunu, fakat, genç kızı MAVİ GAZiNO 

Jorjöre ~ırdı, Raul ısrar etti: görmedi~i söyledi. Raul'ün bu ha-
E k . 1 · · k il vi g3zinonun açılışı Parlste hü-

- vet smo m erınızi giyere . vadise cmı sıkıldı: 
Yüzüne de biraz pudra.sür de mos- yük bir hadise olmuştu. Em Şan-

' - Demek, dedi, kız, Parisin bir zelire müzikholünün bulunduğu ver· 
mor burnun biraz adama dönsün, jk.. 'nde ı b -daf , Ali h oşe"' yanız aşına ve mu a- de açılan bu gazmcıya, o akşam Pa-
~dw mı... a aısmarladık, a- ı astz olarak bulunuyor. Bir tesadüf risin en tanınmış simalıın davetli i-

Raul yan llllkaklardan bırısıne bı- mesel · b' 1 b"t' 1 · · .. _ .. _., • • 
zız dost. . . . ıonu Valteks'in eline düşürebilir. Bu diler. Hemen hpmen iki bin davet-

k t b·ı· b" -L .d t eyı ıran evve ı ırme ıyım. 
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na go....., .. mişti. 
- Hil1 San K!ara'yı ııınyor Yal- ra tığı o omo ı me ıne ........ a e a er- G 1 K . . . 

- k. h b" kt b' ittih t . e . urvıl beraber yemek yıyelım. Saat onıı yaklaşıvonh. Elektrik 
nız, bu akşam orada küşad resmi ol- anı ar ıve me e ı az e mış S . . _ . 

Id • otÖ 'dek" . 'tt' B onra senınle beraber hır muzıkhole ziyalan altmda pmldayan cadd o-
~ için İri Pol'ü buJamıyacabml 0 tuenhagu b' y kakı tevıneb. gbıahL .ura- gideceğiz. Frank giymek Iazım. Bu tomobillerle dolu idi. Halk oluk gibi 

- Valteb'i mi bulacağım? sı ır so a, ır çe ıçın-
- Evet Valtelda!. de, iki cepheli, iki katlı bir köşktü. 

1
surhe.tle he

1
m bd.ahadşık, he

1 
m daha faz- gazinoya aklyordku. Tam saat onda 

- Raul bir kaç sual daha sordu, Arka taraftaki odadan bahçeye çı- a ıirmet i ır a am 0 uyorsun.. Raul garluonun a~ısının önünde İ-
fakat. Arab fazla bir şey söylemedi. kınca, kullanılmıyan bir ııaraja girı- . ~emekten sonra Raul glyinmeğe dl. Elinde bit' daYetıye varakası var
E!'&SCn Jorjöre de suratı asık bir hal- !iyordu. Bu garajın kapısı başka bir gıttı. Bu muamele bir hayli uzun dı. 
de duruyordu. Raul, ~nu kolundan ıs~~ağa açılıyordu. Bu suretle lcab et- sürmü§tü. Raul b~'." giyiniyor, hem Raul, Kurvfl'le beraber değlldL 
tutarak bir tarafa çektı ve alay Pt- J tığı takdirde oradan savuşmak ka- de wnan zaman Jllllllastlk hareket- Ona hususi talimat vermiş ve demi;· 
ıntte bqla&: bildi. Zemin katında bQyük bir ye- leri yapıyordu. Her halde, o ak.sam 'i ki: 

- 1ta ntan de mi'? Zaten he ınek odası vardı. Birinci katta ı1t ve ıtir ok ler olacaktı. 



No. 1 
Yazan : Rahmi Yağız 

Terceme ve iktibası mahfuzdur 

Vesl kalerı veren : 

Donanma Ba,kAtlbl Ihsan 
Ve .. Hamldlyen ln seyir defteri 

Yeni harb,er 
Bakır - Demir • 
Kömür 

Boğazdan çıktıktan sonra 
Hamidiye'de ilk harp meclisi 

( 4 üncü sayfadan devam ) 

lüzum görmüyorlar. Fakat AVTupa
da Fransanın oynıyacağı rolün ne 
kadar ehemmiyetli olacağını, Fran
sanın dostları da düşmanları da an
lamışlardır. Fransanın bugünkü bü
yük cereyanlarda şu veya bu tarafa 
doğru eğilmesi halde ve istikbalde 
çok müessir olacaktır. 

Fakat Fransanın Auupa kıt'asın
da artık her devletten daha kuvvvet
Ji olarak sözünü geçirdiği devirler 
geçmiştir. Umumi harbden sonra 
Fran a Avrupa kıt"asında senelerce 

1
Mkim bir vazivette kaldı. O zaman 

!kendisine müttefikler de buldu. Sım 
sıkı bağlanan dnstları da çoktu. O 
günler artık geçtij~ine göre bugün 

1 gitgide kuv\'ellenmiş bir Almanya 
Orta Avrııpada faal bir rol oynamak 
isterken Fransa da kendisi için bir 
müyazene siyaseti takib etmek yolu
na giriyor dcmektır. 

Hedef, düşman adına hangi gemiye rastlanırsa 
hemen ateş açmalı ; Yunan limanlarını, 

tersanelerini bombardıman etmek 
- - Vıra dem.r 
Emrim verdi; 

f ı tınanın ı lıkları 

ara ... ında boğuk 

bir giırültü ile d<!
mir alan Hamidiy( 
giınün ilk ışıkla -

rilc Akdenize, meç 
hu! maceraların. 

akibeti meşkı'.ık 

hareketlerin ken

disini beklediği ge 
nış engine doğru 
harekete geçti. 

B rbaro~'ım pro
\"asından dolaşan 

kruvazör, amiral 
gemisindeki arka
daşlarının alkış 

\'e selamet temen. 

nileri arasında Kö
se tabyasına doğ
ru dümen kırdı, 

10 mil süratle a-

ye karakol lıllmeti için hazırlık yap
makla meşguldü ... Onun yanına va
rılınca tekrar demir funda edildi ve 
25 kulaç suda buma verildi. .. Bura
daki bekleme zamanında bir taraf
tan sancak bordasında bulunan ihti-

Dölarok 
Mahkum oldu 

yat demir, tel halatlarla bağlanarak 14 iuci ım'fnrl~~ ""' 1m) 

kullanılacak bir hale kondu ve suya edihniş olan arkadaşlarından ismi 
giden birinci demirin yerine alındı... geçen muhakemelerde çok söylen -
Artık Boğaz'dan çıkılacaktı... E- miş olan bıri vardır ki o da Sbarnc

r enköy ile Kumkale arasındaki me- garay'dır. 
safe, esas itibarile hiçdi; fakat, Bo- Döbwk'un fahsirntı mestureden 
ğazın dışında tarassudda bulunan iki para aldıgını söyliyen eski ba§vekil 
Yıınan destroyeri Hamidiyeyi cı· ve dahıLye nazırı Tardiyo ile Döla
karken görmemeli idiler. Gemin-in rok'un 'l.ıu arkadaşı şiddetli bir mü
selameti namına buna ihtiyaç Vlr· nakaşaya tııtusmuşlardır 
dı. Hemen istimbota atlıyarak Me- Dolarak .Ateş-Salibo teşkilatı di-

ye memleketin zabıtası fevkinde ve 
cidiyeye giden Rauf Kaptan süvari 1 k • ah· tte ı k 
Muzaffer Be le bu . . . ... .' .. tc.mamı e as erı m ıye o ara 

•. Y _ -~ı goıuştükten bir çok gençleri bu teşkilata topla-
soru:~ gemısıne dondu. Muzaffer Bey- mıştı. Sonra bu te kilat dağıtılınca 
le şoyle karar vermişlerdi: bunları birer suretle tekrar dirilt -

Muzaffer Bey Boğazdan çıkarak meğe tesebbüs etmiş diye arkadaşla
Yunan muhriblerini buradan koğa- rile beraber para cezasına mahkı'.ım 
cak Rauf Bey de gemide yangın çık- edilmiştir. 

mış gibi davranarak Boğaz toprakla- --K- O--NF_E_R_A_N--S 

1Vaydman artık 
siyasetle uğraşıyor 

f 5 inci aagfac/011 cletı<1m' 

dürüldüğünü idda etmiştir. Acaba 
Vaydman mı yalan söylüyor? 

1 man'ın vekfiletini üzerine almıştır. 

IGeçen gün avukat ile maznun ya
rım saat kadar konu~muşlar ve 
Vaydman hiç kendi meselesine te
mas etmiyerek mütemadiyen Fran
sa hariciye nazınnın seyahatinden 

Diğer taraftan Vaydman'ın erkek 
ve kadın ne kadar tanıdıkları varsa 
hl'psi aranmaktadu'. Vaydman'ın ta
nıdıkları bu suretle yüz kişiyi bul- bahseylemiştir. Diğer taraftan istin-
maktadır. Bunların ayrı ayn çağırı- tak hakimi şimdiye kadar Vaydman
lrırak hüviyetleri öğrenilmektedir. ın kö künde ele gecmiş oaln bir çok 
Pariste bu kadar bildiği olan Vayd- kağıdları tetkik etmektedir. Bunlar
man'ın Fransanın daha başka ~·erle- dan bir kısmı taınamile Fransızca
rinde de tanıdıkları olup olmadığı dan başka dillerle yazılmış oldugu ı
araştırılmaktadır. çin tercüme ettirilmektedir. Vavd

Lakin Vaydman'ın tanıdıklarından man'ın yalnız Paristc tanıdığı kim
en mühimi l\Ioris ismindekı adam ol- seler yüzden fazladır. Diğer yerler· 
'a gerektir. Çünkü Vaydman Fran- de olan tanıdıklarile geçen muhabe
"aya geldiği zaman Moris kendisine releri gösteren bir çok mektubların 
bir çok kolaylıklar temin edebilmiş- tetkiki, tercümesi daha uzun süre· 
tir. Moris acaba Lesobre işinde ali- ceğe benzemektedir. Bu tetkikat ilcr 
kadar mıdır?. Diye araştırılmakta- ledikce bir çok kimseleri aranp bul-
dır. mak da lazım gelmektedir. 

Öldürülen gene Fromer'in babası 
şimdi isvicrc·de Zürih şehrindedir. Adli\·enin bugünkü kanaatine gö-
Fransız adlive>ını> müracaatla dava- re Vaydman daha bir çok şeyleri gız 
cı sıfatile bir vekil tayin etmiştir. li tutmuş, sciylemcmi~tir. Onun için 
Diğer taraftan Vaydman'ın kur _ ıdaha bir çok ip uçları bulunacaktır 

banlarından olduğu söylenen şoför Vavdman mevkuf bulunduğu hüc
Congu'nun karısı da davacı <ıfotile resinde velpaze vapmakla mes~ul -
bir vekil tayin etmi tir. dür. El işile m<'<gul ol r k vakit ge

Bu avukat da şoförler arasında ciren havdud avni zamanda hapıs -
talıkikat yaparak bir şoför bulmuş- han~leri~ sıhhi vaziyeti hakkında dl 
tur. Bu şoför Cong'u öldürülmeden fikirler beslell"cktedir Fakat onu en 
bir gün evvel Vaydman'ın kendi tak- çok duşündüren milletler arası va
si otomobiline bindiğini söyliyerek zıyeli, Fransa _ Alman •a münaseha· 
Yl':nı~da bi- a~a'." olduğunu ilave _et- tı gibi s yasi • ]erdir. Vavdman bu11-
mL5tır. Bunu ıyıce tanıvamamış ıse 1 1 k d ld" k" k d · · ara o ·a ar mc g:u ur ı C'n ısı· 
de tarifinden Million olduğu anla- . daf · b"l d nın mu aası ı ını ı e uşunrrez 
sılmaktadır. Acaba MJlion Congu . - kted · M ı • . . . gorunme ;r azııun aıın avu -
cınayetıne de iş tırak etmış midir?, 

katları toplanarak şimdiye kadar el
de ettikleri müdafaa çarelerini ko
nuşmakta Vavdman, Million. Triko 
ile Jan Blank'ın avukatları hep bır 

Vaydman'ın oturduğu köşke yiye
cek gönderen kasab çırağı da he• 
sabah oraya gidip geldigi için sava
nı d'kkat bir şey görüp görmediği 
sorulduğu zaman daha ağustos ayır.- arada mudaf a zeMinlerin. hazı•la•· 
da Vaydman'ın köşkünün bahçesin- ken istintak hfıkill"i de emlak dellalı 
de bir otomobil görmüş olduğunu Lesobre'nin öldürülmesinde kimlr

rin dahil olduı:tınu aramaktadır. Bu 
mesele henüz avdınlamamamıştır. 

ğır ağır mayin 

hatlarının arasın

dan süzülerek yo

la koyuldu. Fır • 

tına her dakik'.l 

artan bir şiddetle 
devam ediyordu. 
Yarım saat kadar 
yol alan 

rındaki düşman casuslarını iğfal e
decek, gece karanlığında kimse gör

meden Akdenize açılacaktı.. Vakit 

akşama yaklaşıyordu ... Güneş ufuk
ta denize dalarken Mecidiye bu ka-

söylemiştir. Fakat otomobilin kime 
aid olduğu anlaşılamamıştır. Çünkü 

Enıinörıü Halkevirıdeıı: Coııgu o tnrihlerden sonra öldürül-
Dil, tarih \"e edebiyat şubemizin müştür. 

Son günlerde Va •dman cetesin
den sorguya çekilen Kolet Triko'nıır 
ifadesi şayanı dikkat olmustur. Tah

kikatı a ·dınlatmak itibarile değil· 
jfakat hiç bir şey bilmedigini sövle
mekteki ısrarı ile ... Gtıh Million ile rarın icrasına geçti, Boğazdan çıktı, 

daimi bir tarassud mevkii ihdas eden 
L iyon sistemi beş bacalı iki destro

tertib ettiği (İstanbul Hakkında Geçen gece Vaydman'ın köskü ö
Konfer:nslar) serisinden (İstan~u- nünde bir otomobil durmuş, bır a
lun Cografyası) mevzulu olan bı : dam inmiştir. Sonra tekrar otomobi
rincisi Üniversite Coğrafya Doçentı le binerek dönmüştür. Bu adamın 
B;;y Besim Darkut tarafından 4. fl_f3_ 8 evvela kim oldugu· anlaşılamamıs i-

d E 
"ah Jan Blank ile beraber ve her 

Salı akıamı saat (20,30) a vımızın se de kendisi bulunmuş ve şu ifade- halde ikisi arasında yası;an bu genç 
kadın olup biten şeylerin hiç birin
den haberdar olmadığını iddia edip 

yerin üzerine yürüdü ... gemi; Başkumanaan Nazım Paşa ! Cağaloğlundaki m~rkez salonunda yi vermiştir: 
•Karanlık Liman. Babıa lfaen çı kıyor Koca krüvazörün karşısında he - verıl ekur. Davetıye yoktur. Her -Ben yalnız merak ettiğim için 
.. ı 

1 
men geriye çaı keden destroyerler 0,.r .• z.u ... e .. d .. C:.n ... ~.~!~.~.~.i.~ : .......................... gece geldim. Köşke baktım. Yoksa mı erme ge d iği zaman tipinin şid- r G 1 durmaktadır. Öldürülen. soyulan 

d<•tmd.-n önün l·ı go··remez bı· r h ale emi, b iraz seyirden sonra Eren- olanca hızlariylc kaçmıya başladılar. ı' Şehzadebaşı n yakından, uzaktan bu L~lerle hiç bir k.. ı · ld kadınların mücevherleri, esvabları 
""lm· ı· B oy ımanına ge i; Burada Mecidi- (Devamı var) ala'kam ~oktur.> 
"" . tj 1• u vaziyette yola devama TUR~ N ' kendisine verildiği zaman bunların 

nereden geldiğini merak ctmiyeıı 

Triko iliıncı Lcblond'un öliimünü de 
aııcak radyodan öitfenmiştir. Öldu
rülen kadıncağızın mantosunu ken
disine vermişlerdi. O diyor ki: 

ıınkan yoktu; süvari tekrar çarkçı- ============================ Şimdi şayanı dikkat olacağı anla-
ba ik' 1 il 1 TiY ATROSU ılan cihet Kolet Triko'nun vereceg"i 

şı Ye ınci ile müzakere ettikten 
sonra fırtına geçinciye kadar bura- ., :X ~ H 1 K A y E .. :X ~ Bu gece saat ifadeden rıkacak neticedir. Million-
da kalmak k 20,30 da un metresi olan Kolet Triko Jan 

ararını verdi \"e iskele dC'm;.rmi funda ettirdi. San'ı.tkiır aşid ve ;ırkad aşl al'l Blank tarafırn:lan çok sevilen bir ka-

Dt·r.-ır, bir müddet suya aktı, be- B •. r Mey han e A 1 em.. Oku 'UCU kuçük Semiha ve Mi§el dmdır. •ınc k'l'd varyetesi ı Vav.·dman ile beraber üç erkek a-
' ı ı ı e gelince birdenbire baş taraftan ikincinin sesi duyuldu: Gundiız: ( Söz bir Allah bir,) vod- rasında mühim bir rol oynadığı söy-

- Beybaba, demir koptu!.. ( 4 r1ncı1 ıny/arian a•uaml - İç be karde im.. vil 3'percle. lenen bu kadının hakiki vaziyeti ne 
Hamidiyenin bulunduğu mevki Kart çingene kemanı akord etti. - Bay Aliye benden de doldur. e olduğu çok merak edilmektedir. 

Boğaz'ın en derin noktasıydı , 15 incl DümLeleğı diğer bir kıptıya verdi. - Ş~rdine.. ;~; TEPEllAŞINDA ŞEHiR Va} ciman ile arkadaşlarının tah-
k.ıılaca kadar hızla akan demir, be- Defi de am;.tör çalgıcılardan biri al- - Eyvallah.. U TIY A TR OSU kikatı etrafında yeni gelen Fransız 

· k d - Beni de kırma.. t ' · d · ··1 ı· ·· §ıncı ilidin ikinci baklasınckın kop- ı... ı~ Dram ve Piyes kısmı gaze e.erın e gtıru en ma uma ta go-
muş, Hamidiyenin tarihi demiri Bo- Ali kalabalık bir masanın yanın- - Hatırım için.. ı' 11';J" 1 re Vaydman gecen gün avukatı ile 
" ' b" t b ·b· Getir Baba Y · b " d h g Buırece saat 20-30 da gazın en derin yerinde suya gömül- da, ır iskemleye a a inermiş g ı ı - ·· orgı ır a a e- görüşürken Fransa hariciye nazın 
müştü. ters oturdu, kolla rını iskemlenin ar- tir.. Kl'•I Lir M. Delbos'un geçenlerde Orta Av· 

Horekct zamanında, ilk anlardaki kasına dolıvarak çenesini dayad ı - Mezesi bol olsun.. Trajedi ;:, kı sım rupaya yaptığı seyah atin neticeleri 
b uaksiliği hiç de hayra yormıyan Çingene kızı aya ;a kalkmış, par- İnsanlar çok tuhaftır .. Kafa yoldaş- Yazan' Shakespeare hakkında avukatından malumat al-
Rau~ _kaptan, tekrar geriye dönül- maklarına zillerıni takıyordu. Biraz !arına dl'rhal kapılırlar. Hatta bu ka- Terceme eden: Seniha Bedri Göknil mı~tır. Fransanın en ileri gelen bir 
mesını emretti. Kösetabye önüne ge- sonra ortaya çıktı. Hep birden alkış- fa yoldaşlarının n<'yin nesi oldukla- Pazar günü gündüz saat 15,30da avukatı olan Henry Gerand Vayd • 

- Bunu bana iışıkun verdi. H<'
diye olarak._ Fakat bir kadın öldü
rülerek onun mantom olduğunu bil· 
miyorum. Postadan alınan havale

ye gelince: Millon'un tanıdıkların

dan hasta bir kadının parası diye 
gittim aldım. Mahza bir hizmet ol
sun diye ... 

Genç kadının Vaydman ve Milli
on ve J an Blank ile yüzleştirileceği 
anlasılmaktadır. Bu yüzleştirmeden 
sonr~ meydana ne çıkacağı ise tah
kikatın ilerisi için pek merak edil
mektedir. 

lince Hamidiye 35 kulaç suya 11 ki- !adılar. rını bilmedıklerı Lalde... e 
li? kal~~e ile funda ederek tipinin o-,oh .. tamam .. Artık meclis ahen- İşte biraz evvel. Aliyi korkulu bir i\l~ı\~ıffil~ Eski Fransız tiyatrosunda 
dınmesını beklemiye başladı. gini bulmuştu. yolcu olarak kar~ılıyan bu insan ka- ~EHIR TiYATROSU 

FIRTINA SÜRERKEN Vur patlasın, çal oynasın.. labalığı derhal .ona ısınıvermişler, \\!\ ıı i\\1\\ O PERET KISMI 
Fırtına beş saat sürdfı; 1 kanunu- Şarkiyle beraber bütün meyharıs aralarına alıp ıkrama başlamışlar- \lıııınıı!l~I Bu gece saat 20·30 da 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden : 

anı 328 sabahı saat 10,30 da h ava halkı ellcıılc de çırpmıya başladı - dı bile· · Bir Kavuk Devrildi 
ıılllı:unet buldu ... Heyecan içinde yal- ıar: Kendilerine dalkavuk arıyanlar 

h 
Ko medi 5 perde 

lllUI yapacaklar ı akının teferrüatın - Kı: saçların iki kat me~ anedcn dışarıya çıkmasınlar, Yaıan, Celal Müsabip oğlu 
ilan, muvaffakiyct münakaşalarından Yar ııaı· yar amrrıı or~ a ıstediklc;rini bb?1 bol bulurlar. Pazar günü gündüz saat 15,30 da 
llletka bir şey konuşmıvan mürette- Bir kaımı bana sat ele ceblerınde ır kaç kuruşları • 
iMt, tlp i diner dinmez 

0

hemen hare- Arada ' ı da coşanlar da oluyordu· da bulunursa.. . 
Rı.. hazırlandılar. Karadenizde Bul- _ Allahhh.. Meyhane masaları derdlı masalar-
gar destroyerleri tarafından torpil- _ Kıvıl' vauum kıvırrr. dır. Onlar çok tecrübeli tahta parça-
lendiği zaman Hamidiyenin ırgad _ Oh 3 ağıdan kızım, aşağıdan.. ]arıdırlar. Meyhanenin sinirleri u-
makinesi kırılmıştı; tamirde is acele Oh.. yuşturan dumanlı havası içinde ma-

tutuıd gu, · · t f ·· t • 1 y ll h il h il h sada dost olmıyan hiç bir kimse yok u ıçın e errua sayı arak - a a .. ya a .. ya a .. 
ırgad makinesinin tamirine o kadar _ Aman . vandım anam.. gibidir. Fakat bu dostluk önündeki 
rhemmiyet verilmemişti; bunun için Diğer biri narayı basıyor: şişenin sonu gelinceye kadar devam 
demir almak Jazımgeldiği zaman ma- - Heeyylt.. eder. Eğer bu dostluğun devamını 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Yann gece: (Kadıky - Süreyya) sa
lı: (Bakırköy) çarşamba : (Üsküdar) 
Sinemalarında: CEZA KANUNU 

Çamaltı memlahasında sureti mahsusada tesis edilmiş olan . ince 
tuz değirmenlerinde fenni bir surette ihzar olunan ve evvelce kılosu 
"5.25. kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalı "262.5. kuruşa satılan 
mutlak tuıuımn l· 1-938 tarihinden itibaren halk tarafından kolay· 
!ıkla tedari kini temin maksadiyle kilosu 3.83 kuruş hesabiyle elli 
kiloluk çuvalı 19:l kuruşa indirilmistir. 

Çuval !:edeli, tuz fiatına dahil oldutundan müşterilerden ayrıca 
çuval bedeli alınm•yacaktır. "8726. 1 

NEVROZiN 
kine buharla işliyemiyor, ancak (ma- Dışarıda arka arkaya şimşek ça- istiyorsanız cebinizde yedek bir şişe 
nivele) ler koşularak ve neferler ta- kıyor .. Gök gürlüyor .. Yağmur git- daha bulundurmalısınız! fasıl baŞJamıştı. Soyulmuş hıyar ka-
rafından çevrilerek demir alınıyor- tikce gökten bosanırcasına bir hal a- Meyhanede dostluk arıyanların buklannı biribirlerinin yüzüne atı-

B•t• dl•, nezle, grip, romatlııme, nevr•IJI, kırtklı k 
ve bUtUn aftrılar1nızı derhal keser, icabında 

ılu ... Rauf kaptan, tipi yüzünden dön- lıyordu. bir şeye daha ihtiyaçları vardır: Şa- yorlardı. Zeytin taneleri makiaeli 
düğü Karanlık Liman'da miyar pu- Fakat içeride cünbüş dah a kızışı- kaya tahammül.. t üfekten çıkan kurşun taneleri gibi 
•olalarının arızi inh irafların ı tash ih yordu: Mesela suratınıza şakadan atılmış, kulaltlann yanından vızlıyarak ge-
eUirdikten sonra: Leblebiyi kaı•uram çürük bir yumurtaya kızmıyarak çiyorau. 

- Vira demir! Vış dumanını savuram mendilinizle yüzünüzü temizliyerek Sıra kadehlere, meze tabaklarına N 
Emrini verdi yavaş yavaş demir .. .................... ,... . güleceksiniz, ve yahut siz de önü- gelince Baba Yorgi yerinde durama- : 

alındıktan sonra gemiye yol verildi. .... . .. ...... ......... . .... nüzdeki ezik domatesi muhatabını- dı, müdahale etmek istedi. , 
Kumanda köprüsünde, derubde et- Şu Ali ne cana yakın delikanlıy- zın suratına yapıştıracaksınız ki - Vay sen misin müdahale eden .. i 

gUnde 3 kat• alıneblllr. 

ti_ği v~zif~nin b~şa:ılmasındaki gü._ dı doğrusu. Haydi babam şimdi de do;tıu ı;'Unuz belli olsun. Bir silah sesi arkasından lamba şi-
luklcrı bırer bırer zıhninden geçi~ ikram faslı başlamıştı; sarhoşlar gö- Bajınızdan aşağı bir kova suyu dö- şesinin yerlerdeki aksi N ı ·· A t "f R atizroa Grip Baş 
ren süvari Rauf kaptan, yanındaki - zil tok adamdırlar (!) .. İşte geldik kerlerse bu aytlmanız içindir. Siz de Ve meyhanenin içind~ki ziliri bir evra JI, r rı ızm. om ' 
!erle konuşmuyor, yalnız bir şeyi, gidiyoruz, şen olsun Haleb şehri.. önünüzdeki meze taıamını onun ka- karanlıkta boğuşma. ve Diş Ağrıları 
yapacağı işi ve bunda muvaffak ol- Ne olacak be. . Bugün varsak yarın fasın'.l geçirebilirsiniz. Vuran vurana .. 
mayı düşünüyordu... yoğuz .. İç be! !I Meyhanenin içinde şimdi de bu Kıran kırana .. 
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Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdar Özü Unlarını Çocuklc.ı·ınıza 
yediriniz. 

Allahın yarattığ'ı saf hububattan alınan vitaa.il!İ VI! kalori~i. kuv· 
vei gidaiscyi çok olan Has~n Özlü Unlarına doktorunuz ,ebad 't eder 
ki hayatın ve tabiatın en mugl\ddi ve en mükemmel gıdasıd!r. Ha. 
san Ô>lü Unları çocukların12a lam afiyet temin eder. Ncşvünema\a. 
rına yardım eder. Onları Çabuk büyütür. N<ış'eli, tombu~ hastalıksız 
yapar. Hasan Ôzlü unlarile çok leziz muhallebi vt. çorba ve yemek 
yapılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat. 

Avrupa ve Amerika ve 
İstanbııl Üniversitesine 

Talebe Gönderiliyor. 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden : 
1 - Maden Mühendisi yetiştirmek üzere 13 ve madenler için Jeoloji 
tahsil ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve Amerika'ya ve kezalik 
Jeo:oji tahsil için 6 talebe de lstanbul Üniversitesine gönderilecek ve 
talip!er aras:oda müsabaka yapılacaktır. 

2 - Jeoloğ'luk müsabakasında 1 den 7 ye kodar sıra ihraz edenler 
Avrupa ve Amnrika'ya gönderilecek ve 8 inciden 13 üncüye kadar 
olanlar ise Enstitü hesabına lstanbul Üuiversitcsınde 01<utturuiacaktır. 

3 - Talıpluin aşağ'ıdaki şartları haiz olması lazımdır. 

A - Türk olmak. 

B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyeti ve sıhhati tam ol
mak, •Sıhti muayene An karada yapılacaktır •. 

C - Olgunluk imtihanı vermiş olan Lise veya Kollej mezunu olup 
Fransızca Almanca lngilizce dillerden birisini okuyup yazabılmek. 
O - Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. 

4 - Mühendislik için müsabaka 3 Şubat 1938 Perşembe, Jeoloğ'luk 

için müsabaka 4 Şubat 1938 Cuma &'Ünleri Ankarada M.T.A. Ensti• 
tüsünde yapılacaktır. 

Tale!>elerin lmtıhanda Üssü mizanı doldurmuş olmaları şarttır. 

5 - Maden Mühendisliği imtihanı hesap, Hendese, cebir, mihanik, 
Fizik, kimya ve yabancı dillerden birini •lngilizce, Fransızca,Almanca" 
Jeoloğluk imtihanı : Riyaziye •Hendese, Cebır,. Hayvanat, nebatat, 
Jeoloji, Fizik, Kimya ve yabancı dillerdeıı biri •lngilizce, Fransızca, 
Almanca.• 

6 - Tahsile gönderilec~k olanlar ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususda wükellefiyetlerini 
tevsik etmek üzere bir tuhbütname verecekler ve bunun içinde mu• 
teber kefil göstereceklerdir. 

7 - isteyenlerin Nufus Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varakasını, Mek· 
tep, şahadetnamesini veya bunların tastikii birer suretleri 4 Kıt'a Fo· 
tograf ve dilekçelerini 29-Kanunusanı-9J8 Cumurlesi günü öğ'leye ka• 
dar Ankarada .M T. A. En•litüsü Genel Direktörlüğüne göndt-rmele• 
ri ve 31 Kanunusani 938 Pazartesi günü sıhhi muayeneleri yaptırıl· 
mak üzere Sabahleyin uat 10 da Adliye Sarayı karşısında M. T. A. 
Enstitüsü Dairesinde bulunmaları ilan olunnr. "8622. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Ek•iltmeye konulan iş : Heybeliada Verem Sanat<iryomunuo sıhhi 

tesisatı Keşif Bedeli 5185 lira 80 kuruş. 
Muvakkat granti : 389 liradır. 

Heybeli ada Verem Sanaloryomunda yapt.rıl!cak olan Sıkk! lesi· 
sal açık eksiltme~·e konulmuştur. 

1 - Eksi'tme 12.1-938 Çarşanba günü saat 15 de Cağaloğ'lunda 

Sıhhat ve içtima! Muavenet Müdurlüğ<1 binasında kurulu komisyanda 
yapılacaktır. 

2 - Mukavele, Eksiltme Bayrndlrlık işleri genel Husus! ve Fenni 
şartnameleri, Prcje, keşif hüliisasile buna müteferri diğer evrak her 
gı'.in Komisyonda görülebilir. 

3 - 1 slekliler cari seneye aid Ticaret oda" vc"kasile 2490 sayılı 
k•nunda yazılı belgeler ve bu işe benıer 3000 lıralık iş yaptıklarına 

dair Nafıa Müdurlüğ'ünden almış oldukları miiteahhitlık ves,k.ısile bu 
işe \eter muvakkt garanti makbuz veya [h:ıKa ıı.ektup'.arıle birlikte 
belli glın ve sıattc Kpınisyona ~elmelerı. ub642. 

GRİPİN: 
Nezle, Grip, Bronşitle Tekmil Ağrıların 

Yegane ve En Kuvvetli ilacı? 

i-Iarareti süratle düşürür, 
üşütmeden il..:ri gelen 
rahatsızhkları önler, mi
deyi, bozmaz, kalbi yor
maz, böbreklere zahmet 

vermez, 

GRIPIN 
Romatizma ve mafsııl 

ağrılarını durdurmakta 
kat'i tesiri haizdir. 

' 

icabında gUnda 3 kata alınıııblllr. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRIPIN isteyiniz. 

'LUMBAC.O ·. 
. . 

Af,RILRQI 
TESKİ ti f Dfll 

KUMBARA 

......... ~ ............... ! 
DOKTOR i Ali Rıza Sağlar f 

t iÇ HASTALIKLAR! ı 
ı MÜTEHASSIS! ı 
ı Her gün Beşiktaşta tramvay ı 

ı caddesindeki muayenehanesinde ı 

: 
saat on beşten sonra hastal~· ı 
rını kabul ediyor . 

......................... 11 

AKBA 
Ankarada Kitabevi Kağıtçılık 
Bütün mektep kitaplarının An· 

karada satış yeridir. 
Mektep kırtasiye çeşitleri en 

müsait şartlarla temin edilir. 
Tel. 3377 

Dr. Hafız Cemal 
(LVKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan b~ka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu• 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 • 12> saatleri ha• 
ltild fıkaraya mahsustur. Muayene-

hane ve eve telefon: 22398 • 21044. 

-Dllktor ·Operatör-

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 

ları mütehassısı 

Tahim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No: 1 

.Her gUn 15-19 kadar• 

ı .......................... ı 
f Göz Hekimi i 
ı Dr. Şükrü Ertan ı 
ı Cağalotlu Nuruosmaniyo cad. ı 
ı (Dr. Osman Şerafettin ap&Tl• ı 
ı manı) N... 5. Telefon. 22566 ı : ............ _ ............ : 

ZAYİ 

İzmit orta okulundan almış oldu· 
ğum 21-6-937 T. ve 805 sayılı Belge· 

yi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. 

Kemal Özler ......................... 
t Zührevi ve cild hastalıktan ı 
ı .. : f or. Hayri Om er : 
ı Ôğleden sonra Beyoğlu Ağacami i 
ı karşısında No. 13l Telefon: ı 

ı 43585 ı . ........................ . 
ııuııııınıınıııınttttntııınııııııııııttM ınuuıııııuınııııKuııuııııMt 

Sahip ve neşriyatı idare ederı 

841 muharriri 

.ETEM lZZET BENiCE 

Basıldığı t1eT: Ehizziva Matb04r 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

.. 

-·«--~ .-

40 • .- .,ı ....... 
/i, --...-- 1 •. Av - - . ,J ı' ıL JI 

... -~-· .,~ .... 61.i ,, ~ - ._.~ 

-'~ " 

Türkiye i DOYÇE ORİENT BANK 
C h • t• DresJner Bank Ş ıbe,i um urıye 1 MerKezl: Berlin 

Z 
TUrklyedeki şubeleri 

I• ra at ı Galata. ls:~nbul. iz ııır 

1 
o.posu: ise. 1 uıun G ınru;;u 

Bankası • Her t
1
'rlü ~ anka işı. 


